
CAMERA ;DUi'U')i AŢiL©R 

Doa6nr€ei Secretar General Silvia Claudia M►IIALCEA 

Sti¢nată Iloamnă Secretar General, 

tJrmare solicitării Bumneavoastră nr.Plx120/24.03.2020. 
nr.Plx121/24.03.2020, nr.P1x122/24.03.2020 şi nr.Pix123/24.03.2020, 
vă transmitem, alăturat, avizele Consiliului Legislativ referitoare ia: 

-propunerea legislativă pentru ntodifcarea iit.d), alin.(1) al 
art.260 din Legea educa(iei na(ionale nr.1/2011; 

-propunerea legislativă pentru organizarea şi func(ionarea 
Direc(iei de Investigare a Infrac(iunilor de Mediu, precum şi pentru 
modifcarea şi conipletarea unor acte normative; 

-propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii educaXiei naţionale nr.1/2011; 

-propunerea legislativă pentru modifDcarea Legii educakiei 
naţionale nr.1/2011. 

În vederea facilitării anatizei juridice a proiectelor, vă înaintăm, 
totodată, fşele actelor normative incidente reglementărilor propuse, 
cu toate intervenliile legislative suferite, astfel cum rezultă din 
eviden(a legislati-vă a Consiliului Legislativ. 

Cu deosebită considera(ie, 

Bucureşti 

1\r.Â114/1.04.2020 
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ROnI.CNLt 

AVIZ
referitor Ia propunerea Iegislativă pentru organizarea şi funcţionarea 
Directiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative 

Analizând propunerea legislativă pentru organizarea şi 

funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
transmisă de Secretarul General al Camerei Deputaţilor cu adresa 
nr.PLX121 din 24.03.2020 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu 
nr.D282/25.03.2020, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

În temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, mpublicată şi ait.46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funclionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil propunerea Iegislativă, cu următoarele 

observalii şi propuneri: 
1. Propunerea legislativă are ca object de reglementare 

organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 
Mediu, structură in cadrul ParchetuIui de pe lângă Înalta Curte de 
Casalie şi Justiţie, specializată în combaterea infracţiunilor împotriva 
mediului înconjurător, care îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul 
României. 

Prin conţinutuI său normativ, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice, fund incidente prevederile art.73 
alin.(3) lit.!) din Constituţia României, republicată, iar în aplicarea 
dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Legea fundamentală, prima Cameră 

sesizată este Camera Deputaţiior. 

Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu 
se poate pronunla asupra oportunitălii soluţiilor legislative 
preconizate. 



2. Semnalăm că, potrivit prevederilor art.38 alin.(3) din Legea 
nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, 
Cu modificările şi completările ulterioare, „Plenul Consiliului Superior 
a1 Magistraturii avizează proiectele de acte normative ce privesc 
activitatea autorităţii judecătoreşti". Ca urmare, este necesară 
solicitarea acestui aviz. 

3. Întrucâtpropunerea Iegislativă are implicaţii asupra bugetului 
de stat, este obligatorie solicitarea unei informări din partea 
Guvernului, în conformitate cu dispoziţiile art. 111 alin.(1) teza a doua 
din Constituţie. 

De asemenea, devin incidente prevederile art.15 din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, fiind obligatoriu ca în cuprinsul proiectului să se prevadă 
mijloacele necesare pentru acoperirea diminuării veniturilor bugetare, 
precum şi dispoziţiile art.21 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare 
nr.69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Totodată, trebuie respectate prevederile art.33 alin.(2) teza a 
doua din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la obligativitatea efectuării 

studiului de impact. 
4. La art.2 alin.(1), semnalăm că enumerarea cuprinde două 

norme marcate ca lit.d). Întrucât cele două dispoziţii instituie atribuţii 
asemănătoare, este necesară eliminarea uneia dintre ele, în funcţie de 
spluţia Iegislativă preconizată, întrucât nu pot coexista. 

La lit.i), ' pentru un spor de rigoare normativă, expresia 
„prevăzute de Codul de procedură penală" trebuie înlocuită Cu 

sintagma „prevăzute de Legea nr.135/2010 privind Codul de 
procedură penală, Cu modificările şi completările ulterioare". În 
continuare, trimiterea la acest act normativ se va face, astfel : „Legea 
nr.I35/2010, Cu modificările şi completările ulterioare". 

5. La art.4 alin.(7), pentru corectitudinea exprimării, expresia 
„se aplică corespunzător" trebuie înlocuită Cu formularea „se aplică în 
mod corespunzător". 

6. Semnalăm că la art.? două norme sunt marcate ca alin.(1). 
Se impune, de aceea, revederea textelor. 

7. Referitor Ia art.8 alin.(l), semnalăm că norma instituie o soluţie 

Iegislativă care trebuie reanalizată şi care nu este corelată cu dispoziţiile 
alin.(2). Astfel, din redactarea alin.(1) rezultă că încadrarea cu specialişti 

se face „din dispoziţia procurorilor direcţiei", în vreme ce, potrivit 
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alin.(2), numirea specialiştilor se face prin ordin al procurorului-şef at 
direcţiei. Este necesară reanalizarea soluţiei legislative propuse Ia 
alin.(1) şi reformularea corespunzătoare a textului. 

8. La art.11 alin.(1), semnalăm următoarele: 
8.1. La lit.a), sintagma „Legea nr.46/2008 privind Codul Silvic" 

trebuie înlocuită cu expresia „Legea nr.46/2008 - CoduI siivic". 
În plus, pentru rigoare normativă, trimiterea la dispoziţiile din 

Codul silvic trebuie să se refere Ia art.106, 107, 108 şi 109 în 
integralitatea lor, şi nu doar la anumite alineate ale acestora. 
Observa(ia este valabilă, in mod corespunzător, şi pentru lit.c), e),1) şi h). 

8.2. La lit.b), expresia „Ordonanla de Urgenţă" trebuie redată 
sub forma „Ordonanţa de urgen(ă a Guvernului". Observaţia este 
valabilă pentru toate situaţiile similare din proiect. 

Totodată, expresia „cu modificările şi completările ulterioare" 
trebuie înlocuită cu sintagma „aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.49/2011, cu modificările şi completările ulterioare". 

8.3. La lit.c), expresia „cu modificările şi completările 

ulterioare" trebuie înlocuită cu sintagma „aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare". 
8.4. La lit.d), termenul „legea" trebuie redat sub forma „Legea". 

Observa(ia este valabilă pentru toate situa(iile similare. 
În plus, sintagma „cu modificările şi completările ulterioare" 

trebuie înlocuită cu expresia „cu modificările ulterioare". 
8.5. La lit.e), expresia „din legea nr.107/1996 privind Legea 

Apelor" trebuie înlocuită cu sintagma „din Legea apelor nr.107/ 1996". 
8.6. La lit.!'), expresia „din legea 211/2011" trebuie redată sub 

forma „din Legea nr.211/2011". 
8.7. La lit.g), trimiterea trebuie făcută la art.3 - 8 din Legea 

nr.101/2011, întrucât art.2 stabileşte semnifica(iile unor termeni şi 

expresii şi nu infracţiuni. 

In plus, expresia „din legea 101/2011" trebuie înlocuită cu 
sintagma „din Legea nr.101/2011", jar formularea „cu modificările şi 

completările ulterioare" trebuie eliminată. 

8.8. La lit.h), indicarea€actului normativ trebuie făcută sub forma 
„din Legea vânătorii şi a protec(iei fondului cinegetic nr.407/2006, cu 
modificările şi completările:uiţeri.oare". 

8.9. La lit.i), trimite1deat trebuie făcută sub forma „din Legea 
nr.286/2009 privind Coduif ţae~nal, cu modificările .şi completările 
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ulterioare". În continuare, trimiterea la acest act normativ se va face, 
astfel: „Legea nr.286/2009, cu modificările şi completările ulterioare". 

9. La art.11 alin.(2), este de analizat în cc măsură vreuna dintre 
infracliunile prevăzute la alin.(1) al aceluiaşi articol poate fi săvârşită 
asupra minorilor. 

10. La art.18 alin.(1), pentru respectarea succesiunii literelor 
alfabetului, ultimul element al enumerării trebuie identificat ca lit.e). 

La cea de a doua iit.d), care va deveni lit.e), pentru asigurarea 
unei reglementări complete şi corecte, textul trebuie să prevadă şi 
momentul de la care curge termenul de 5 ani. 

La alin.(3), pentru respectarea exigenţelor stilului normativ, 
formularea „poate f mărit" trebuie înlocuită cu expresia „poate fi 
majorat". 

!!. La art.22, pentru rigoare normativă, textul trebuie completat 
cu dispoziţii referitoare la preluarea cauzelor privind infracţiunile 
prevăzute la art. 11 de către Direc(ia de Investigate a Infrac(iunilor de 
Mediu. 

12. La art.25, pentru indicarea corectă a intervenţiilor legislative 
preconizate, sintagma „se completează după cum urmează" trebuie 
înlocuită Cu expresia „se modifică după cum urmează". 

Totodată, din cuprinsul părţilor dispozitive ale pct.! - 5 trebuie 
eliminată expresia „se modifică şi". 

13. La art.25 pct.2, pentru rigoarea redactării, partea 
dispozitivă va fi reformulată, astfel: 

„2. La Titlul II Capitolul V titlul Secţiunii a 3- a se 
modifrcă şi va avea următorul cuprins:". 

Precizăm că, în cuprinsul titlului propus, expresia „şi Parchetului 
Naţional Anticorupţie" trebuie înlocuit cu sintagma „şi Direcţiei 
Naţionale Anticorup(ie". 

14. La art.25 pct.5, partea dispozitivă trebuie reformulată, 
astfel: 

„5. La articolul 58 alineatul (32), litera c) va avea următorul 

cuprins:". 
15. La partea introductivă a art.26, expresia „se completează 

după cum urmează" trebuie înlocuită cu sintagma „se modifică şi se 
completează după cum urmează:". 

16. La art.26, semnalăm că, pentru asigurarea unei reglementări 

complete, prin proiect trebuie modificate şi alin.(1) şi (3) ale art.69, 
astfel încât textele să se refere şi la procurorul-şef al Direcţiei de 
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Investigare a Infracţiunilor de Mediu. Pentru acest motiv, după pct.2 
trebuie introdus un nou punct, pct.3, cu următoarea parte dispozitivă: 

„3. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 69 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 

Pe cale de consecinţă, punctele subsecvente trebuie 
renumerotate. 

17. La actualul pct.3 al art.26, în cuprinsul părţii dispozitive, 
expresia „cuprinzând patru articole noi, articolele 795-798" trebuie 
înlocuită cu sintagma „formată din patru noi articole, art.795-798". 

18. La actualele pct.9,13 şi 15 ale art.26, care vor deveni pct.10 
şi, respectiv, pct.14 şi 16, pentru respectarea normelor de tehnică 

legislativă, părţile dispozitive trebuie reformulate, astfel: 
„10. La articolul 126 alineatul (1), după. litera e) se 

introduce o nouă literă, lit.f), cu următorul cuprins:". 
„14. La articolul 134' alineatul (1), litera b) se modifică şi 

va avea următorul cuprins:". 
„14. La articolul 140 alineatul (1), litera a) se modifică şi 

va avea următorul cuprins:". 
19. La art.27, pentru indicarea corectă a actului normativ de 

bază, precum şi a tipului intervenţiei legislative preconizate, partea 
introductivă trebuie reformulată, astfel: 

„Art.27. - Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al 
Magistraturii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.628 din 1 septembrie 2012, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică după cum urmează:". 

Întrucât intervenliile legislative sunt doar de natura modificării, 

din cuprinsul părţilor dispozitive ale pet.! - 5 trebuie eliminată 

expresia „se modifică şi". 

Totodată, părţile dispozitive ale pet.!, 2, 4 şi 5 trebuie 
reformulate, astfel: 

„!. La articolul 5 litera a) va avea următorul cuprins:". 
„2. La articolul 7, partea introductivă a alineatului (4) va 

avea următorul cuprins:". - 
„4. La articolul 40 alineatul (2), literele a), b) şi c) vor avea 

următorul cuprins:". 
„5. La articolul 41 alineatul (2), litera a) va avea următorul 

cuprins:". 
20. Având în vedere normele de tehnică legislativă, partea 

introductivă a art.2:8 trebuie reformulată, astfel: iti. 
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„Art.28. Alineatul (2) al articolului 113 din Legea 
nr.46/2008 - Codul silvic, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.611 din 12 august 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:”. 

În continuare, se va reda norma propusă, urmând ca sintagma 
„1. Alineatul 2 al art. 113 se modifică şi va avea următorul cuprins" să 
Be eliminată. 

În cuprinsul normei propuse pentru art.113 alin.(2), pentru 
corectitudinea exprimării, termenul „transmit" trebuie redat sub forma 
„transmite". 

21. Semnalăm că, pentru asigurarea unei reglementări complete, 
proiectul trebuie să prevadă, în final, într-un articol distinct, 
modalitatea de ocupare a primelor posturi de procurori în cadrul 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, întrucât dispozitiiile 
art.795 alin.(7) din Legea nr.304/2004, astfel cum sunt propuse la 
art.26 pct.3 nu pot fi aplicate în această situaţie. Precizăm că, potrivit 
respectivei dispoziţii, din comisia de concurs fac parte 3 procurori din 
cadrul Directiei. 

Bucure ti 
Nr. ~~~
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EVENIMENTE SUFER/TE de actul... 

L. or. 31712004

Lege privind Cons!!lu! Superior a! Magistraturli 

(v. O.C.C. or. 196/2013 - M. Of. nr. 231/22 apr. 2013) 

M. Of. or. 599/2 ful. 2004 

Nota: Oenumirea Central de Pregătire şi Pedectlonare a Greflenlorşl a Celuilalt Personal Auzlllar de Specialilate, cuprinsă in 
adele normative in vigoare, se inlocuieşte cu cea do Şcoala Natlonală de Grofied. 

r republicare Cu M. Of. or. 628/1 sep. 2012 
renumerotare Loge privind Consillul Superior at Magistraturil 

=modi8cărl prin O.U,G. nr. 4/2013 M. Of. or. 68/31 (an. 2013 
Ordanantă de urgenla privind modiiicarea Legil nr. 76/2012 
pentru punerea In aplicare a Legii nr. 134/2010 pdvind Codul 
de procedura clvilă, pracum şi pentm modlricarea şf 
completarea unor sole normative conexe 

aprobată cu modiflcărl şi L. nr. 214/2013 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013 
comp!etărl prin 

a admisă exceptie D.C.C. or. 196/2013 M. Of. or. 231122 apr. 2013 
de neconsL pdn Oecizla or. 196 din 4 aprilie 2013 referitoare la excep(la de 

noconsiilu(ionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. (4) şi (9) din 
Legea nr. 317/2004 privind Conslliul Superior al Maglstraturil 

<-mod)ficăd prin D.C.C. or, 196/2013 M._Of. or. 231/22 apr. 2013 
Decizia nr. 196 din 4 aprilie 2013 referitoare la exceptia de 
neconatitu(ionalilate a dispozi(iilar ad. 55 alin. (4) şl (9) din 
Logos nr. 317/2004 pdvind Consiliul Superior at Magistraturil 

s modificăd prin L. or. 137/2013 M. Of. or. 256/8 maf 2013 
Lego prrvind aprobarea Ordonantei de urgen(ă a Guvernulul 
nr. 23/2012 pentru modiricarea şi completarea Legli or. 
303/2004 pdvind statututJudecătodtor şi procurodlor, precum 
şi pentru prorogarea termenufui prevăzul la art. III din litlul XVI 
at Leg6 or. 247/2005 pdvind refonna In dornerdul proprietătii şl 
)usli(ief; precum şi undo măsuri adiacente 

a modificărl prin L. or. 214/2013 M. Of. nr. 368/28 iun. 2013 
Lege pentru aprobarea Ordonanfei de urgentă a Guvernului 
or. 4/2013 privind modificaraa Legli nr. 76/2012 pentru 
punerea In aplicare a Legli or. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pentru modiricarea ş) comptelarea 
unor acle gOrmative conexe 

7 modificări prin L. nr. 255/2013 M. Of. or. 515114 aug. 2013 
Lege pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru modlBcarea şi 
completarea unoracte nonnativa care cuprirtd dispoziili 
procesual penale ,. 

a modificărl prin H.G. or. 662/2013 

~ 

M. Of. nr. 55913Esep. 2013 
Hotărăre privind supGmentarea numămlur'imSúm•idaposturi al 
Inspectiei Judiciare  . r. 

prorogă rernrerrrrl de innare hr vigoare a 
Legii rn•. 134/2010 pirnă !a l S febrxrarie 
2013 

art. 55 alin. (4);i (9) 

suspendă pentnr o perioadă de 45:1/a 
dispozifiile art. 55 al(n. (4 şi (9)(ternrenul 
se impline;le la 6 irmie 2013) după care 
operează d1spoz4file art. 147 din Constitu(i, 

rnodifrcă art. 54 alin. (1) 

apr•obă cu nrodifrcări Si comptetări O. U.C. 
nr. 4/2013 

ntodifrcă, la 1 februarie 2014, art 28 al/rr. 
(2), art. 29 alin. (1) şi (10), art. 42 

snplinrenrează mrmărlr! de posnn•i prevăzrrt 

la arr. 66 olin. (4) 
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s admisă excep[le D.C.C. nr, 397(2014 M. Of. nt. 529/16 lul. 2014 
de neconst, prin Decizia nr. 397 din 31u1ie 2014 referitoare la excep(la de 

neconstllutionalitate a dispoziliilor art. 47 attn. (1) lit, b) din 
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Maglstraluril 

roadmisă excepjie D.C.C. nr. 774/2015 M. Of. nr. 8/6 Ian. 2016 
de neconst, prin Decizia nr. 774 din 10 noiembde 2015 referitoare la excep(ia 

de neconstilutionalitate a dispozi(kior art. 52 attn. (1) din Legea 
nr. 317/2004 privind Conslliul Superior at Magistraturll 

1t admisă excep(le O.C.C. nr. 374/2016 M. Of. nr. 504/5 iul. 2016 
de neconst prin Decizia or, 374 din 2 lunio 2016 referitoare is exceplia do 

neconstituţlonalltate a dispozijiilor ad. 54 alin. (1) teza intăl şi 
art. 57 din Lagoa nr, 317/2004 privind Consiliul Superior at 
Magistraturfi 

,z admisă excep{ie D.C.C. nr. 381/2018 M. Of. nr, 634/201u1. 2018 
de neconst. prin Decizia nc 381 din 31 mai 2018 referitoare la excep(ia de 

neconstilu(ionalilate a dlspozi(lilor art. 51 attn. (3) din Legea 
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistralurii şi ale 

' art, 97 pct. 1 şl4 din Codul de pmcedură civilă 

ra completat prin O.U.G. nr. 77/2018 M. Of. nr. 767/5 sep. 2018 
Ordonanlă de urgen(ă pentru completarea art. 87 din Legea 
nr. 317/2004 pdvind Consiflul Superior at Magictraludi 

r' modi8cări prin H.G. nr, 702/2018 M. Of. nr. 777/10 sep. 2018 
Hotărăre privind supiimentarea numămlui maxim de posturi 
ale Inspecllel.Fudiclare 

sintagma „re_alrq/a de c/asare ogle 
dcfnitivă" din cuprinsul a,'!. 47 alin. (!) /it 
b) este rrecmrrtingională in ipoteza 
prevăzută de art 45 alin. (4) /it b) din loge 

Dispozi(ilk art. 52 Alin. (l) sun, 
coustitu/ionale munai in nrăsura in care 
permit amcarea separatrr a /rardrărfi prig 
care se dispune suspendarea din func/ie a 
magistratutni, pănă la so/u(itnmrea 
deJinitivă a acfiunft disciplinary 

dispazi/ftle art. 54 all,. (1) teza intăi din 
Legea n,•. 317/2004 stint canstinyfarrale in 
tnăsura in cat'e persaana alea.ră pentru 
ocuparea mnrf lac vacant G'i exercftă 
calitatea de mernbr•u a! Consillu/ui 
Superior 0/ Magistr•amrii pentru restrd de 
man do: rămas pănă la e.rpirarea 
rernrerrulni de 6 and 

dispozifiile art. Si alin. (3) din Legea nr. 
3!7/2004 prfvind Cansflfu! Superior al 
Magis! rat writ sun! canstituffonale dear in 
tnăsm'a in care so intet pr•eteaZă că 
„reatrsul"prevăzut de acestea este o ca/e 
devohrtivă de atac impotriva hotărări/or 
sectiilor Consi/itriui Superior a/ 
Magis[ratnrif, prautnfate in materie 

disciplfnară 

introduce alin. (7) sl (8) is art. 67 

supfinrenteasă mmnărTd de posturi prevăzut 
la an. 66 a/in. (4) 
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is modiftcări prin L. nr. 234/2018 M. Of, nr. 850(8 oct. 2018 nrodffică art. 5 lit. a), an. 7 a/in. (I) şi (2). 
Loge pentru modi0carea şl cempletarea Legil nr. 317/2004 art. 7 attn. (4) partea introdactivă şi /it a)-
privind Consiliul Superior al Magistraturii e), at. 7a/in. (5) şi (6), an, 8 a/in. (2) şi 

(3), art 9 alias. (3) şi (4). art. l0 alir{. (I)-
(3), art / / a/in. (I) /it. a)-j7, art. 14 a/in, 
(/)-(3), art. 17 a/in. (1)(3) şi (5), art. 18 
a/in, (2)-(4), art 19 al/n. (2) lit a) şi c), art 
23 a/in, (2), art. 24 attn. (1) şi (2), an, 24 
a/itr. (3) lit. 4) şi g), art 24 a/in. (6), an. 19 
alia. (8) şi (/0), art 30, art 35/it. a)-c) şi 

n, art. 37/1/. b), art. 38 alt,,, (I), art 40, 
art 4/, art. 44 alias. (3) şi (6), art 45 a/in. 
(I)-(4), art 45 alias. (5) /it c), art 45 a/in. 
(6) şi (7), an. 46 alias (1) şi (6), an. 47 a/in. 
(l) pal-tea introductivă şt lit b), art 47 
a/in. (4)-(7), an. 49 alit,. (2) şi (7), art. 52 
a/iu. (I), art. 53, art. 54 alias. (I) şi (2), art 
55 al/n. (1)45), art 55 a/is. (9), art 60 
a/in. (3), art 63 a/in. (4), art. 65, art 66 
a/in, (2) şi (4), art 66 a//n. (6) şi (7), art. 6S 
a/in. (1) şi (3), art. 67 a/in. (5) şi (6), at 65 
al/a. (1) /it a) şi e), art 69 a/in. (4), art. 70 
a/in. (1) şi (2), art 73 a/in. (1), art 76 alfrr. 
(5) şi (6), an. 77 a/in. (2) şi (3) şi at. 82; 
introduce ails. (7,149) la arr. 7, a/in. (6) to 
art 17, a/in. (2_1) şi (2_2) la art. 24, a/in. 
(11) la art 19, art. 34_I, /it d) la art 45 
a/in. (5), art. 45_I, a/in. (8) /a a't. 47, art. 
48_I, art 49_/, a/in. (/_/)-(/_4) /a art 52, 
art 52_I, at. 53_I, a//n. (6) la art 54, 
a/in. (10) şi ('1/,) /a art. 55, art. 55_/, alias. 
(3) /a art 57, a//n. (4_I) la art. 63, alias.. 
(3_I) şi (41)/a art 67, /it. a_I), a_2), f/) 
şi i_1) la art. 69 a/in, (I), art 74_1 şi alias. 
(3_I) la at. 77; 
abrogă art. 13 a/br. (3) şi (4), art 35 /it d), 
art 36 a/in. (/) /it d) J), art 36 alitt. (2), 
art. 44 a/in. (4) şi (5), art. 47 al/n, (/) /it. c) 
a't. 47 a/in. (2), art 48, art 49 a//n. (3), 
art. 55 alias. (6)-(8), art. 66 a/in. (5), art. 77 
a/in. (4) şi art. 81 

16 modificări prin O,U.G. nr. 92/2018 M. Of. nr. 874/16 oct. 2018 
Ordonantă de urgenjă pentnr modificarea şi complelarea unor 
acte normative In domeniul justipei 

aprobată cu modi0cărl prin L. nr. 239/2019 M. Of. nr. 1024/19 dec. 2019 

n modificări prin O.U.G.. nr. 7/2019 M. Of. nr. 137/20 feb. 2019 
Ordonanjă de urgenjă privind unele măsuri tempamre 
reforitoare la concursul de admitere la Institutul Najlonal at 
Magistraturil, formarea profeslonală Inijială a judecătorilor şl 
procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Na(ional at 
Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor 
şl procurodlor stagiari, precum şl pentru modilcarea şl 
completarea Legli nr. 303/2004 privind siatutul judecătorilorşi 
procurorilor, Leg)) nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şl 
Leg)) nr. 317/2004 pdvind Consillul Superior at Maglstratudl 

madifrcă art 28 a/in. (3), art 40 a/in. (2) 
/it c), art 55 alfa. (1) /It e), art 55 a/in. 
(3) şi art 55 alias. (9); 
introduce a/in. (3_I) /a art. 44; 
abrogă art 55 a/in. (4) .şi (5) şi art 55_I 

nrod4jică art 49 alias_ (I) şi art. 51 a/irr. (/) 
şi (3); 
/n/rat/ace a/irr. (7) /a at 38, /il. g) /a art 
41 a/in. (1) şi a/in. (3) la art. 4/; 
abrogă to t. 40 a/in. (I) /it. in) şi o) şi art. 
45 a/in. (8) 
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tomodi8căd prin O.l1.G.nr. 12/2019 ~ M. Of. nr. 185l7 mar. 2019 arodijlcă art. 45 alin. (5)~ 
Ordonan(ă de urgen{ă peniru modificarea şi comptetarea unor 
acto nonnallve in domeniul justi(iei 

Cansilin! LegislaNv - 30 nrartfe 2020 
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EVENIMENTE SUFERITE de acttui... 

L. nr. 31412004 M. Of. nr. 577/29 jun. 2004 

Lege privind aprobarea Ordonan;ei de urgenjă a Guvernulut nr. 16/2003 pentru modi icarea şi 
comp/etarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural na(ional mob/I 

i promulgată prin O. nr. 534/2004 M. Of. nr. 577/29 iun. 2004 
Decret pentru promulgarea Legil privind aprobarea Ordonanlei 
de urgentă a Guvemulul nr. 16I2003 pentm madilicarea şl 
completarea Legil nr. 18212000 privind protejarea patrimoniulul 
cultural national mobil 
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EVENIMENTE SUFERITE de actul ... 

L. nr. 303/2004 M. Of. nr. 576/29 tun. 2004 

Loge privind statutul judecătoritor ş1 procurorilor 

(v. D.C.O. nr. 433/2004 - M. Of. nr. 1267/29 dec. 2004 (ad, 50 alin. (2); D.C.C. nr. 755/2009 -M. Of. nr. 404115 jun. 2009 (ad. 44 
alln. (2); D.LC.C.J. Hr. 46/2008- M. Of. Hr. 495/i61u1. 2009 (an. 99 alln. (1) III. d)) 

1 republicare cu M. Of. nr. 826/13 sep. 2005 
renumerotare Loge privind statulul )udecătorilor şi procumrilor 

zmodtficări prin O.U.G, nr. 148/2005 M. Of. nr. 1008/14 nov.2005 
Ordonan(ă de urgen(ă privind sus(inerea lamiliei in vederea 
creşteril copilutui 

aprobală Cu modlncări şi L. nr. 712007 M. Of. nr. 33/171an.2007 
complelărl prin 

(v. D.C.C. nr. 495/2012 -M. Of. nr. 411/20 iun.2012 (ad. 6 Alin. (4)) 

3 modificări prin L. nr. 29/2005 M. Of. nr. 198/2 mar. 2006 
Lego pentru complelarea Legii nr. 303/2004 privind statutul 
judecătodlor şl procurorilor 

+modificărl prin O.U.G. nr. 50/2006 M. Of. nr. 566/301un. 2006 
Ordanentă de urgen(ă privind uncle măsud pentru asigumrea 
bunel functionăd a Instan(elorjudecătoreştl şl parchetelor şl 
pentru prorogarea unor termene 

aprobată cu modiricări prin L, nr. 77/2009 M. Of. nr. 227/7 apr.2009 

s modi6cări prin L nr. 356/2006 M. Of. nr. 677/7 aug. 2006 
Lego pentm modincarea şi comptetarea Codulul de procodură 
penală, precum şi pentru modincarea altar legi 

(v. D.C.C. nr. 610/2007 - M. Of, nr. 474/16 iul. 2007 (ad. Ill alin 
M. Of. nr. 404115 jun. 2009 (art. € pet. 186)) 

s admisă excep(ie O.C.C. nr. 666/2006 M. Of. nr. 5/4 tan. 2007 
de neconst. pdn Decizia nr. 866 din 28 nolembria 2006 referitoare In excep(ia 

do neconstltu(lonalilate a dispozitlllor ad. 52 alin. (1) din Logan 
nr. 303/2004 pdvind slatutul )udocătodlor şl procumrilor 

7 modificări prin D.C.C. nr. 866/2006 M. Of. nr. 5/4 ian. 2007 
Decizia it 866 dln 28 noiembna 2006 referitoare In exceptla 
de neconsntu4ionatilate a dispozitlller art. 52 Sin. (1) din Legea 
nr, 303/2004 prrvind slatutul judecătonlor şi procurorilnr 

e modificări prin O.U.G. nr. 100/2007 M. Of. nr. 684/8 oct. 2007 
Ordonan(ă do urgen(ă pentru modi0carea şi completarea 
ado normative In domeniul }usti(iel 

aprobală cu madlncărl şl L. nr. 97/2008 M. Of. nr. 294/15 apr. 2008 
completări prin 

abr•ogă, 1a l ianuarie 2006, prevederile 
referitaare la concedrrd şi indenmizajia 
pennlr creşterea copfbrini cuprinse in art. 
79 al/n. (4) 

nrodifrcă art. 82 n/in. (2) 

nrodifrcă art. 58 alfn. (1); 
introduce art 65_h 
abrogă art. 74 aim . (3), art. 79 a/in. (Si /a 

data fntră -ii in vigoare a legfi de apro bare 
a O. U.G. nr. 27!2006 

nrodffrcă art.99litb) 

. (2) şi alin. (3) leza finală); D.C.C. nr.783/2009-

art. 52 alfrr. (q, in par/ea care 
canditioneaaă pronrovarea firJiute(ia de 
judecătar la Jim/ta Cm fe de Casaryie şi 
Just//k de indeplinireaJiurcfief de 
judecătorrin ultimif 2 ant 

suspendă pennlr o periaadă de 45 de zile 
dispozitlfle art. 52 a/in.(1) in partea care 
condi/iarează prarrrova•ea fn fune(ia de 
%udecător la lrralra Curte de Casnfie.gi 
Just/tie de indeplinirea frrnctiei de 
judecăror in rr1(fm/i 2 ani(iernrenul se 
fap/ineşle la 17febr•uarie 2007) dnpă care 
operează preveder•ilc ar•t. 147a1in.(1) din 

Constitutie 

nrodifrcă at33 alin.(l), (13) şi (14), art. 82, 
unor ari.83, art. 84, art 85, a•c86; 

introduce a/in.(I41) la art26, a/i c("4) /a 
art 28, alin.(3_I) - (3_3) la a•t.58, an.83 1 
abrogă la 1 tunic 2008 art33 alin.(5) - (10 
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f  n modl8cări prin 
r. 

L. or. 97/2008~~ 

10 modificări prin 

M. Of. or. 294/15 apr. 2008 
Legs pdvind aprobarea Ordonan'ei de urgen(ă a Guvernului 
or. 100/2007 pentru modificarea şi completarea Door ado 
normative In domeniut justifiei 

aprobă cu mod Jicări U U.G. nr. 100/2007 
şi azodfftcă art. 33 alin. (/4), art 58 alb;. 
(3_2) /it. c), art 67 a/in. (4), art 78, art. 82 
a/in. (1), (2) şi (5), art 83 afin. (I) şi (3), 
arc 86, art. 87 alia. (I); 
introduce al/a. (2)/a art32, a/in. (10_1) -
(/0_7) la arc 33; 
abragă art 28 alin. (4) 

O.U.G. nr. 46/2008 M. Of. or. 323/24 apr. 2008 abrogă art. 33 alin. (5)-(10_7) 
Ordcnan(ă de urgenta pentru modi0carea art. 33 din Legea nr. 
303/2004 privind statutul Judecătoilor şi procuroilor 

1l modiBcări prin O.U.G, or. 195/2008 M. Of. nr. 825/8 dec. 2008 
Ordonan(ă de urgentă pentm modificarea şi complelaroa unor 
acla nonnative din domeniul justi{lel 

aprobată cu modi8căd şi L. or. 118/2009 M. Of. nr. 285/30 apr. 2009 
complelăd pin 

12 modificări prin O.U.G. it. 230/2008 M. Of. nr. 4/5 ian. 2009 
Ordonanfă de urgentă pentru modificarea unor acte normative 
In domeniul penslllordin sislemut public, penslllor de stat şi at 
color de serviciu 

respinsă pdn L. or. 208/2009 M. Of. nr. 385/9 iun. 2009 

1u modtficăd prin O.C.C. nr. 82/2009 M. Of, or. 33/16 fan. 2009 
Decala or. 82 din 15 ianuade 2009 referitoare la excep(ia de 
neconslitutionalilale a dispozi(iilor Ordonan{ei do urgentă a 
Guvemulut nr. 230/2008 pentru modificarea unor acne 
normative tn domeniul penciller din sistemul publlc, pensiilor 
de stal şi al color de serviciu 

14 modificăd pin L. or. 77/2009 M. Of, nr. 227/7 apr. 2009 
Lego perm aprobarea Ordonantel do urgentă a Guvemului 
or. 0/2006 pdvind rinele măsud pentru asigurarea bunet 
func(ionăi a instantelorjudacătoreşti şi pamhetelor şi pentru 
prorogarea unor termene 

1$ modificărl prin 

t6 modificăd pun 

L. or. 118/2009 M. Of. nr. 285/30 apr. 2009 
Lego pdvind aprobarea Ordonanjel de urgentă a Guvernulul 
nr. 195/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte 
nonnative din domeniul justi(iei 

L. or. 208/2009 M. Of. or. 385/91un. 2009 
Lego privind respingerea Ordonan(ei de urgentă a Guvernului 
nr. 230/2008 pentru modi0carea unor acte normalfvo in 
domenlul pensiiterdin sistemut public, penslilor de slat şl at 
color de serviciu 

17 admisă excepjie O,C.C. or. 785/2009 M. Cf. nr. 404/151un. 2009 
de neconst, pin Oecizia nr. 785 din 12 mai 2009 referitoare to exceptia do 

neconstilu{ianalitate a prevederilor art. 44 atm . (2) din Legea 
nr. 303/2004 pivind statutul judecătorilor şi procurorilor 

n;orRJică art. 14 /it e); 
irur'oduce ali;;. (3)/a art. 20, ali». (/_O la 

art. 21, art. 37 I, alin. (1_!)-(1_4) la art. 
38 

nrodircă art. 83 alfrr. (2), art. 83_1 alin. (3) 
introduce alit;. (4) şi (5) la ar•t. 83 

.rrcrpendă pentnr a perioadă de 45 de zile 
dispo_if life O.U.G. nr. 230/2008 (tennennl 
se împlineste la I martfe 1009) după care 
operea~ă preveder'ile art. /47 alin. (I) din 
Constilu/ie 

apr•obă cu nradifrcări O.U.G. nr. 50/2006 şi 
abrogă art. 65_1 alin. (/) 

aprobă an madifrcări şi conrpletări O.U.G. 
nr. l95/2008 şi nrodffrcă art. 14 /it. e), art. 
38 ălfrr. (72);

introduce alfu. ('6,)/a art. 37/ 

re.cpinge O.U.G. rrr. 230/2008 

art. 44 alin. (2) 
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*a modificărl prin D.C.C. or. 785/2009 M. Of, or. 404/15 iun. 2009 
Declzia or, 785 din 12 mal 2009 referitoare la excepjia de 
neconsOtutionaiitale a provoderilor art. 44 alin. (2) din Legea 
fir. 303/2004 privind stalululjudecătorilor şi procurorllor 

ramadlficări prin 

suspendă, pentra a perioadă de 45 de _ile, 
dispoz/(Ifle an. 44 a/in. (2) (ter•menril se 
implineyte la data de 30 irtlic 2009), după 
care operează pre vederjlc an. 147 a/in. (l) 
din Cons/iru/ic 

O.U,G, or. 5912009 M. Of. or. 439/26 jun. 2009 nrodifică art. 57 al(a. (6), (7) şi (8) 
Ordonanjă de urgentă Penim modilicarea Legli or. 3032004 
privind statutul judecătorilorşl procuroriior şi pentm 
modilicarea şi completarea Logil or. 317/2004 privind Consiliul 
Superior al Magistratudi 

aprobală cu madi0căi şl L. or. 36/2011 M. Of. or. 204/24 mar. 2011 
comptetăd prin 

2omodifcări prin L. or. 283/2011 M. Of. or. 887/14 dec. 2011 
Loge privind aprobarea Ordonantei de urgenjă a Guvernutui 
or. 80/2010 pentru completarea ad. 11 din Ordonanla de 
urgenlă a Guvemuiui or. 37/2008 privind regiementarea unor 
măsud financiers in domeniul bugetar 

zr modi8cări prin 

22 modjfjcări prin 

23 modlfrcări prin 

L. or. 300/2011 M. Of. or. 925/27 dec. 2011 
Loge pentru modit'rcarea şl completarea Legli or, 303/2004 
pdvind statutul judecălorllor şi procurodtor, precum şi pentm 
modiacarea art, 29 alin. (1) Iii. b) din Legea or. 304/2004 
privind organizareajudiclară 

L. or. 24/2012 M. Of. or. 51/23 Ian. 2012 
Loge pentru modiricarea şi completarea Legil nr. 303/2004 
privind statutul judecătoriior şi procurorilar şi a Logli or. 
317/2004 privind Conslliul Superior ai Magisbatudl 

O.U.G. or. 23/2012 M. Of. or. 383/7 lun. 2012 
Ordonanjă de urgenjă penlru modilicarea şl completarea Legii 
or. 303/2004 privind statulul judecătoriior şi procumrllor, 
pentru modlficarea art. 54 din Legea or. 317/2004 privind 
Consiliul Superior el Magisiraturii, procure şi penbu 
prorogarea termenulul prevăzut la art. III din titlul XVI al LegO 
or. 24712005 privind reforms In domeniul proprietă{li şijusii(lei) 
precum şl unele măsuri adiacente 

aprobală cu modiricări şi L. or. 137/2013 M. Of. or. 256/8 mai 2013 
completărl pin . 

24 modi8cări pin O.U.G. or. 81/2012 M, Of. or. 837/12 dec. 2012 
Ordonanjă de urgenlă pentru modifrcarea Legll or. 303(2004 
privind statutul judecătoriior şl procurorilor, procure şi pennu 
modilicarea art. 136 din Logos or. 30412004 privind 
organizareajudiclară 

aprobată pin L_ or. 126/2DS3 M. Of. or. 251/30 apr. 2013 

25mod111căr1 prin L. or. 126/2013 M, Of. or. 251/30 apr. 2013 
Lego privind aprobarea Ordonanjei de urgenjă a Guvernului 
or. 81/2012 pentru modiricarea Legli nr, 303/2004 pdvind 
statutul judecăloilor şl procurorAor, procure şi pentru 
modi8carea art 136 din Logos or. 304/2004 privind 
organizarea judiciară 

In until 20/2 se acordă rednceri de tarr(e 
saa, după caz, gratnită/i, nimmi in limita a 
3 că/ătoMl dirs-intors sari 6 călătarfi 
simple. laJ'acil'ită(i/e de transport prevăzute 
in art. 80 

mad(jică art. 52, art. 67 a/in, (/); 
introduce art. 52_1- 52_7, a/in. (8_i) la 
art. 57 

studiftcă art. 14 a/in. (2) /it. c), art 99, air. 
100; 
introduce /it. c) la an. 62 a/in. (1), art. 
99 / 

mod(frcă art. /4 a/in. (2), art. 52_1 a/in. (4) 
/it. b); 
introduce a/in. (8) /a art. /S, a/fn, (2!,) la 
art. 33 

madj/ică art. 52 a/in. (2) şi (3), art 52_1 
a/in. (2) -4,), art 52_2, art. 52_4, art. 
52_5, art. 52_6; 
abrogă art 52_1 a/in. (6J, art. 52_3 a/in. 
(l) /it. d) - i) 

aprobă OA.G. nit 8//20/2 
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an modiGcărl prin L. or, 137/2013 M. Of. nr. 256/8 mai 2013 
Lego privind aprobarea Ordonantel de urgentă a Guvernului 
nr. 23/2012 pentru modiricarea şi completarea Lego nr. 

. 303/2004 privind stalulul judecătodior şi procurodior, precvm 
_ şi pentru prorogarea lermenului prevăzut la art. III din tillul XVI 

al Legli nr, 247/2005 privind refonna in domeniul proprielătii şi 
jusii(lel, precum şi uneie mesuri adlacente 

27 complelat prin 

zs modificări pun 

~ modificări prin 

O.U.G. or. 48/2013 M. Of. nr. 303/28 rna12013 
Ordonantă do urgentă penal compielarea art. 53 din Legea 
or. 303/2004 privind statutuljudecălorilorşi procurorilor 

eprobată prin L. nr. 265/2013 M. Or, nr. 633/14 cct. 2013 

L. nr, 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013 
Loge penlru punerea 1n apilcare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul do procedură penală şi penlm modiGcarea şi 
complatarea unor acts nonnative care cuprind dispozl(il 
procesual penile 

L. nr. 265/2013 M. Of. or. 633/14 oct. 2013 
Loge privind aprobarea Ortlornantei de urgan(ă a Guvemulut 
nr. 46/2013 penim completarea art. 53 din Legea or. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şl procurorller 

u admisă excep(ie D.C.C. or. 176/2014 M. Of. or. 351/13 mai 2014 
de neconst. pdn Decizta nr, 176 din 26 manie 2014 referitoare la excep(ta de 

neronslltutlonaiitate a dispozl(IAor art, 50 aiin. (2) din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor şi procurorilor 

ar modl8cări prin D.C.C. or. 176/2014 M. Or. nr. 351/13 mal 2014 
Decizia or. 176 din 25 manle 2014 refedtoare la excep(ia de 
naconsgtuQonalitate a tllspozi(liior art. 50 attn. (2} d'n Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şl procurodlor 

aa admisă excepJle D.C.C. or. 436/2014 M. Of. or. 523/14 lul. 2014 
de neconst. prin Oeclzia or, 436 din 6 tulle 2014 referitoare to excep(la de 

neconstitu{ionalitate a dispozi(iilor art. 52 attn. (3) din Legea 
nr. 30312004 privind statutuljudecătorilorşl procurorilor 

~-completat prin L. or. 118/2014 M. Of. nr. 549/24 iul. 2014 
Loge pentru cempletarea Legir or. 303/2004 pdwnd statutul 
judecătoriior şi procurorilor 

d°modificăd prin L. or. 138/2014 M. Of. or. 753'tt181ac1. 2014 
Lego pentru modificarea şi completarea'Logtifnr:134/2010 
privind Codul do procedură civllă, precumrşilpeMru 
modi6carea şi completarea unor acte normativo+.conexe ' 

aprohă 0. V.6. an 23/2012 şl elimină de la 
modipcare art. 52_l alin. (4)/it. b) 

introduce a/in. (5_I) la art. 53 

modifică, la 1 fehraarie 2014, art. 23 a/in. 
0) i'. gJ, art. 23 a/in, (2), art. 32, an. 62 
alln. (1) /it. a), art. 62 a/in. (2), art. 63, art. 
65 a/in. (I) lit. f), art. 95 a/in. (I), art. 105 
a/in. (2),; 
introduce /it. a I) la art. 62 a/in, 'C,). a/in. 
(11)/a art. 61, art 62_I. /it f i) la art. 6` 
a/in. (!), a/irr. (I_I) la art. 65 

aprobrr O.U.G. nr. 48/20/3 

an. 50 alia. (2) 

,srrspendă pen/nr o pertoadă de 45 site 
dispori(iile art. 50 a/irr. (2)(tennenu/ Sc 
implfneşte la 26 iunie 1014) după care 
opereară dispori(iile art. 147 din Corrsritu(i• 

sintagma „nu auJâst niciodată sanc/iona(i 
dtsciplinar"din art. 52 a/ur. (3) este 
constitn(iouala in nrăsura in care dispurre 
nunrai Cu pririre /a abatet•ile disctplinare 
săvărşite după intrarea in vigaare a Leg/i 
nr. 303/2004 

introduce art. 83_2 

tnodlftcă art. 23 a/in. (I) /it, a) şi d) 
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~5 modificări prin O.U.G. nr, 1/2016 M. Of. nr. 85/4 feb. 2016 modijlcă an. 23 alin. (I) lfl. rr) 
Ordonan{ă de urgen{ă pentru modeTicarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi a tinor acts 
norntative conexe 

aprobată cu modi0cărl şl L. nr. 17/2017 M. Of. nr. 186/2i mar. 2017 
campletăd prin 

=" admisă excep{ie D.C.C, nr. 262/2016 M. Of. nr. 385/20 mai 2016 
de neconst. prin Declzia or. 262 din 5 mai 2016 referiloare la excep{la de 

neconstitu{lonalitale a dispozl{illor art. 82 alin. <2 din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 

rfispozifiite an. 82 all;;. (1), în măsura in 
care rraliunea ,,jridecător" din cuprfn.su! 
acestora Include si jadeeătonil Currii 
Constiru(iona!e 

aT admisă excep{ie D.C.C. nr. 588/2017 M. Of. nr. 835/20 Oct. 2017 an. 58 attn. (I) 
de neconst. pdn 

asmodificări prin 

Oeclzia nr. 588 din 21 septembde 2017 refaritoare la excep{fa 
de neconstiluponalitate a dlspozi)ilor art. 58 alto. (i) din Legea 
nr. 30312004 privind slatutul judecătorilor şi procurorilor 

D.C.C. nr. 588/2017 M. Of. nr. 835/20 act. 2017 
Decizia nr. 588 din 21 septembrie 2017 referitoare la excep{la 
de neconstitu{ionalitate a dispozi{iilor art. 58 alin. (1) din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judacătorilor şl procurorilor 

suspendă pen/ni o perloadă de 45 de zfle 
art. 58 a/fir. (Q(teneenal se imp/ineşte /a 4 
dec. 2017), după care operează prerederile 
art. 147 atin. (1) din coast itujie 
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aamodificări prin L. nr. 242/2018 M. Of. nr. 868/15 oct. 2018 
Loge penlru mod7ticarea şi completarea Legii or 303)2004 
privind slatutul judecătorilor şi procuror6or 

modifică art. 2 a//r;. (3). ar!. 3 a/in. (1), art 
4 al/n. (2), art 5 alirr. (1) şi (2), an. 7, art. 
8 a/in. (I) /it. c), art. 14 a/in. (2) /it, e), at. 
IS alin. (1)-(7J, art. 16 a/in. (3) ş/ (4), art. 
/6 a/in. (5), art. /Balin. (2), art. /Sa/in. 
('5) şi (8), art. 19, art. 20, art. 21, art. 22 
alfrr. (I), art 23 afro. (1), art 23 a/in. (2), 
art, 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 31 a/in. 
(3), art. 33 a//n. (1), art. 33 a/in. (2_l), a,'!. 
33 a//n. (/1,), art. 35, art. 37_1 alirr. (2), 
art. 38 a/in. (l_l) - (/_3), art. 39, art. 40 
alin.(1), (3) şi (4), an, 4/ alto. (3), arc 43, 
art 44, art 45, art. 46 a/in. (3) şi (4), art. 
47, art. 48 a/in. (I) şi (4)-(6), art. 48 al/n. 
(7) şi (9), art. 48 alirr. (10), art. 49 a/in. O) 
şi (5), art. 49 a/in. (6), (7) şi (9), art. 50, 
art. Si a/in. (1), (2) şi (7), arc 52 altn. (!) ş, 
(3), art 52_1 a/in, (2) /it b), art. 52 1 
a/in. (3)-(5), art. 52_2 a/in. (!), art. 52_3 
a/in. (1), art. 52_4, art. 52_7 a/in. (I), art. 
53, art. 54 a/in. (!), (3) şi (4), art. 55 a/in, 
(1), at 55 a//n. (2), (4) şi (5), art. 56, art. 
57 a/in. (2), art 57 alirr.. (4)-(B_I), art. 58 
a/la. (1)• art 58 a/in. (5), art. 59, art. 60, 
art 61 alb;. (1) ş/. (3), art, 61 a/in, (!) /it, 
a), alt. 62 alirr. (II,?, art. 62 a/in. (2)"4), 
art. 62_I, at. 63 a/in. (1) ş/ (2), a,'!. 64, 
art. 65 a/in. (I) lit. B. art 65 a/in. (1) /it. b) 
şi i), art. 65 at/n, (2), (4) şi (5), art. 65_I 
a/in. (2) şi (3), lit/id cap. VI11, ar•t 66 a/in. 
(1) şi (Z), art 67 a/in, (3) şi (4), art. 68 a/in, 
(1) /It h), art. 69/it a), art 75, art. 76, art 
77 alma. (2), art. 78 alin. (1), art. 82 a/in. 
(!)-(3), (5) şJ (6), art. 83 a/in. (1) şi (3), art 
833 a/in. (1) şi (4), art. 84, art. 85 alio. 
(1), art. 86, art 95, art. 96, ar!, 99 /it. j), n), 
a), r) şi t), art. 100 /It b) şi c); 

introduce alln.(2) Ia art. 1, a/in. (ii) şi 
(!_2) la art 3, a/in. (3) şi (4) /a art. 4, alirr. 
(2_/) la art. 6, a/in. (1 1) la art. 8, alin. (3) 
!a art. 9, art. /51, albr. (4_1) /a arc 16, 
alln. (3_/)-(3,_3) /a art. /7, art. 17_1-17_3, 
a/in, (9)-(1!) /a art. 18, art 18_i. a/in. 
(1_I) şi (1_2) to art. 23, a/in. (2_I) ş/ (2 2) 
/a art. 23, art. 33_1, alir;. (1_1) la art. 
37_I, cap. IV _1 en art. 42_I, at, 46/-
46_3, art 47_1 şi 472, alb,. (6_!) /a art. 
48, a/in. (91,) /a an. 48, a/in. (S_I) la art, 
49, alien (93)/a a•t. 49, alirt. (8)-(10) la 
at. 51, art. 51_/, a/!,. (S) la art. 54, a//n. 
(1 I) la an. 55, a/in. (1_1)41_3) la art 58, 
a/Lz. (6)-(8) la art. 58, /it a_2) la an. 62 
alln. (1), /it d) şi a) !a a7. 62 a/in. (I), a/in. 
(1_2) !a arc 62, a/iu. (S) -(9) la art. 61, nit 
62_2, a/in. (‚21)/a art. 63, art 64_I, lit.]) 
/a art. 65 a/in. (1), a!l». (21)/a art. 66, 
a/in,. (S) şi (6) la art. 67, aliu. (2) la art. 70, 
art 72_1, a/fn. (3) /a art. 77, a/in. (3) la 
art. 78, all;. (8) şi (9) la art. 79 arc 83_3, 
an. 85_1, lit. d I) /a art. 100, a/ir;. (2) la 
arc 100, art. 105_1, art. 108-113; 

abrogă an. 15 a/in. (8), art. 17 a/in. (4), 
art. 18 a/in. (4), art. 24 alir;. (2), ar•t. 30. 
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art. 3/ a/in. (4), arf. 33 a/in. (12), art. 521 
a/in, (2) lit. cI. art. 52_3 alin. (2), rrrt. 53_6, 
art. 57 a/in. (3), arf. 63 a/in. (3), arf. 65 
a/in. (I) lit. f 1), art. 65 a/in. (1_I), art. 8/ 
a/in. (3) 

Prevadedle ad. I pct. 97 şi 98 din Legea nr. 24212018 ponW modiricarea şi compielarea LegO nr. 303/2004 
privind statutul judecatoritor şi procuroritor, Cu refedre la art. 58 attn. (11) şi (12) dln Legea nr. 303/2004 privind 
statutul judecălorltor şi procurorilor, rapubticală, Cu modlficările şi comptelările utterioare, intră in vigoare la data 
de 30 iunie 2019, data Onaiizăril exorcitării preşedlnliei rotative a Consiliului Uniunti Europone de către Romania 
(v. art. IV din O.U.G. nr. 92/2018); prevederile art. I pct. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modi8carea şl 
compielarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătoritor şi procuraritor, cu referire la art. 82 atin. (3) din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătoritor şi procuroritor, repubitcată, Cu modiricărtte şl completădte ulterioare inirt 
in vigoare la data de 1 lanuarie 2020 (v. art. V din O.U.G. nr. 92/2018) 

°Dmodiljcârf pun . O.U.G. nr. 92/2018 M. Of. nr. 674/16 oct. 2018 nrodifică nit. 44 alin. (1) lit, c), an. 44 a/in. 
Ordonen(ă de urgen}ă penbu modlficarea şt complatarea unor (4), art 54 a/in. (1) şi art. 57 a/in. (7); 
acte normative in domeniul justillel 

aprobală cu modificări prin L. nr. 23912019 M. Of. nr. 1024/19 dec. 2019 

41 modificări prin 

°z modificări prin 

modificări prin 

O.U.G, nr. 7/2019 M. Of. nr. 137/20 feb. 2019 
Ordonanlă do urgenlă privind unele măsuri temporara 
releriloare la concursui de admitere la Institutut National at 
Magistraturii, formarea profeslonată Inl(iaia a judecătorilor şl 
procuroriior, examenul de absolvire a Inslitututui Nalional ai 
Magisiraturii, stagiul şi examenui de capacitate al judecălodlor 
şi procurodtor staglari, precum şi penlru modificarea şi 
comptatarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şl 
procuroriior, Legii nr. 304)2004 privind organizarea judiciară şl 
Legli nr. 317/2004 privind consiliui Superior at Maglsiraturii 

O.U.G. nr. 12/2019 . i M. Of. nr. 185I7 mar. 2019 
Ordonan(ă de urgenlă pentru modi0carea şt compietarea unor 
acte normative in doinentul justitiei 

L. nr. 239/2019 . M. Of. nr. 1024/19 dec. 2019 
Loge privind aprobarea Ordonan(ei de urgen(ă a Guvernulul 
nr. 92/2018 pentru modificarea şl comptetarea unor acle 
normative in domeniul justiliai 

introduce a/in. (3_1) la art 44 şi a/in. (1_I, 
la art 54; 

nrodifică art. 44 a/in, (I), arc 46, art. 46_3 
alirt. (2), a2 48 a/in, (4), arc 52 a/in. (3), 
art. 52_1 a/in. (4), art. 522 ali/i. (1), art. 
52j. art. 54 a/in. (I), art 65 olia. (I) /it i) 
şi art. 82 alit?. (5); 
introduce albt. (7_I) /a art. 57; 
abrogă art. 48 a/in. (6_I) şiart. 86 all,,. (2) 

nrodifică art. 54 alit. (I) şi art. 65 a/in. (1) 
lit. f); 
abrogă art. 57 alfn. (7_i,) 

nrv. 82 a/in. (3) din Legea nr. 303/2004, 
repub/lc•ată, crt madiftcărfle şi conrpletările 
tilrer/aura, inträ in vigoare la data da l 
iamarie 2022 
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EVENMENTE SUFERITE de actui... 

L. nr. 286/2009 NI. Of. or. 510/24 iul. 2009 

Lege privind CDdul penal 
(v. Decizia I.C.C.J. or. 2/2014 - M. Of. or. 319/30 apr. 2014 (art. 5); Decfzia I.C.C.J. or. 1/2014 - M. Of. or. 349/13 mai 2014 (art. 
6, arl. 39); Decizia I.C.C.J. or. 4(2014 -M. Of, or. 434/13 iun. 2014 (art. 129 alin. (2) lit, b)); Oecizia I.C.C.J. or. 5/2014 - M. Of. 
or. 470/25Inn. 2014 (art. 9); Decizia LC.C.J. or. 6/2014 - M. Of. nr. 471/261un. 2014 (art. 6 alin.(i)); Decizia I.C.C.J, or. 7/2014 - 
M. Of. or. 471/251un. 2014 (art. 6); Dec¢la I.C.C.J. or. 812014- M. Of. or. 473/27 fun. 2014 (art. 6 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. or. 
14/2014 -M. Of. nr, 525/15 iul. 2014 (art. 6 alin. (1)); Oecizia I.C.C.J. nr. 14/2014- M. Of. nr. 546/231u1. 2014 (art. 6 alin. (1)); 
Decizia I.C.C.J. nr. 20/2014 - M. Of. nr. 766/22 oct. 2014 (art. 175 all . (2) leza intăl)); Oecizla I.C.C.J. nr. 21/2014 - M. Of. or. 
829/13 nov. 2014 (art. 5 alin. (1)); Dacizia I.C.C.J. or. 26/2014 -NI, Of. or. 24/13 ian.2015 (art. 175 alin. (1) lit. c) şi aim . (2); 
Oecizia I.C.C.J. or. 1/2015 - M. Of. or. 105/10 feb. 2015 (art. 300)); Decizia LC,C.J. nr.4/2015 -M. Of. or. 244(9 apr. 2015 (art. 
196 alin. (1)); Oecizla I.C.C.J. or. 3/2015- M. Of. or, 380/21un. 2015; Oeclzia l.O.C.J. nr. 10/2015 -NI. Of. or. 389/4 jun. 2015 
(art. 367 alin. (1) şi (6)); Decizia I.C.C.J. or. 12/2015. M. Of. nr.409/10 iun. 2015 (art. 6 alin. (1), art. 183, art. 309); Decizia 
I.C.C.J, or. 13/2015 - M. Of. or. 410/10 jun. 2015 (art. 96 alin. (5) raportat fa art. 44 alin. (2)); Oecizia I.C.C.J. or. 20/2015- M. Of. 
or. 573/30 iul. 2015 (art. 327 alin. (2); Oecizla I.C.C.J. or. 13/2016 - M. Of. or. 457/21 jun. 2016 (art. 6); Decizia LC.C.J. or. 
11/2016 - M. Of. or. 468/22 iun. 2016 (art. 6)) 

r promufgată prin 0. or. 1211/2009 M. Of. or. 510/24 lul. 2009 
Decrel pentm promulgarea Legii privind Codul penal 

z modificări prin L. or. 27/2012 NI. Of. nr. 180/20 mar. 2012 

Lege pentru modl8carea şl complatarea Cudulul penal al 
Romăniei şi a Legii or. 286/2009 privintl Codul penal 

3 completat prin L. or. 83/2012 M. Of. or. 258/19 apr. 2012 

+ modificări prin 

Loge pentru modificarea şi completarea Codulul penal al 
Romăniel şl a Legil or. 28612009 pdvind Codul penal 

L or. 18712012 M. Of. or. 757/12 nov. 2012 

Loge pentru punerea To aplicare a Legti or. 286/2009 pdvind 
Codul penal 

(v. Decizia I.C.C.J. or. 4/2014 - M. Of. or. 434/131un. 2014) 

s admisă excep(ie f3.C.C. or. 265/2014 M. Of. or. 372/20 mai 2014 
dB neoonst. prin Decizla or. 265 dln 6 mai 2014 refedtoare la.oxcep(ia de 

neconstitu(Fonalitate a d'rspozi(iilor art. 5 din Codul penal 

madifrcn art. 153 aiin. (2), art. 161 aiin, (2): 
introduce aiin. (3) /a art. 153, aiin. (3) /a 
art. 161 

introduce lit, e) la art. 108, art. 112_1 

la data de 1 februarie 2014, rnadircn arc 9 
a/in. (3), art 61 aiin. (3), art. 64 a(in. (5) 
(it. b), art. 65 a//n. (D. (2) şi (4), art. 80 
alfn. (2) /if, d), art 82, art 83 aiin. (4), an. 
85 alin. (3) şi (4), ari. 93 a/iu. (4), arc 98 
al/n. (1), art 101 alla. (4), art. 106, art. 
116 a/fn. (2), art. 144 aiin. (1) şi (2), art. 
155 aliu, (4)• air. 175 alias (l) /it. c), art. 
182 /it e), arc 210, art. 211 al/n. (2), art. 
231, art. 234 aiin. (2),. arr. 289 aiin. (I), 
ar•t. 292 a!/n. (1), art 194 /it. c), art. 302 
din. (6), art 308 aiin. (1), att. 344, art 
345, art. 391 aiin. (2), art. 416a/in. (3), 
art 430,-
introduce /it. d) /a art 75 al/u. (1), /it. g) la 
art. 294, a//n. (7) la art. 302, a/in. (6) şi (7) 
la arc 342. al/n. (3) la art. 407, /it. /0 la 
art 443 alias. (/)t 
abrogă art 101 aiin. (6), art, 139 a/in. (3) 

dtvpozifiile art 5 suit! constituvonale in 
măsura in care put permit combinarea 
prevederi/or din leg! snccesive in smbilirea 
şi apticat•ea legii penale nrai fgvorabile. 
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s admisă exceplle D.C.C. nr. 508/2014 M. Of. nr. 843/19 nov. 2014 prevederi/e air. 159 a/in. (31sun! 
de neconat. pdo Oecizia nr, 506 din 7 oclombne 2014 refedloare la exceptia de catrtitutionale in măsura in care se aplică 

neconstilu(ionalitato a dispozi(iilor art. 159 alin. (3) din Codul nrmmor incrrlpa(i/or nirrrişi in judecară 
penal 

irlabaea datei intrării in vigoare a Leg/i r1r. 
286/2009 priviral Cadu/ penal şi pentnt 
care /a aCCa dată momenta? C/tir'!i actrr!ni 
de sesizare jirsese depă,eit 

r madificări prin L. nr. 159/2014 M. Of. nr. 887/5 dec. 2014 
Loge peninr abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal 

e admisă excep(le D.C.C. nr. 732/2014 M. Of, nr. 69/27 )an. 2015 
de neconst, pun Decizia nr. 732 din 16 decembde 2014 referitoare Ia excep(ia 

de neconstitu(lonatilate a dispozitiilor art. 336 atm . (1) şi (3) din 
Codul penal 

a admisă excep(le O.C.C. nr. 11/201$ M. Of. nr. 102/9 feb. 2015 
de neconst, grin Decizia nr. 11 din 15 ianuado 2015 rereritoare la excop(la de 

neconstltuQonalilate a dispozi(iilor art. 112_1 alin. (2)111, a) din 
Codul penal 

'admisă excep¢e D.C.C, nr. 603/2015 M. Or. nr. 845/13 nov. 2015 
de neconst. prin Decizia nr. 603 din 6 octombrie 2015 refedtoare la excep(ia de 

neconstitu(IonaBtate a dlspozi(lilor all. 301 alln. (1) şi all, 308 
alin, (1) din Codul penal 

alnvgă art. 276 

cons!ală cä sintagnra „la monrentrd 
prelevării nrostrelor biologice"din 
cuprinsul dispozitiflor art. 336 aHa. (1) 
es/e rrec•wrs/itnfianală 

d/spozi(ii/e art. / '2! a/in. (2) lit, a) din 
('ode/ penal sent ro»s!ltationale in rnăsura 
in care conjiscarea extinsă rin Se aplică 
asupra brrnrrrilor dobdndite inainte de 
intrarea in v/goar•e a Legfl nr. 63/2012 

sitrtagma ' Upornu'i conrerciale" din art. 
30! a/in. (1) 

li admisă oxeep(18 D.C.C. nr. 603/2015 M. Of. nr. 845/13 nov. 2015 smtagrna "or i in cadnrl oric•ărei per.ronne 
de neconst. pdn Dacizia nr. 603 din 6 octombrie 2015 rafedloam la exceptia de jlrridice"din art. 308 a/in. (1) en raportare 

neconsliluqonalliate a dlspozl)Illor art. 301 alin. (i) şi art. 308 /a art. 301 
aim . (1) din Codul penal 

iz modi6cărl prin O.U.G. rir. 18/2016 M. Of. nr. 389/23 mai 2016 
Ordonan(ă de urgen(ă pentm madi0carea şi comp!etarea Legil 
nr, 286/2009 privind Codul penal, Legil nr. 135/2010 pdvtnd 
Codul do procedură penală, precum şl penUu completarea art. 
31 al€n. (1) dfn Legea nr. 304/2004 pnvind organizarea tudiclară 

rs admisă excep(le D.C.C. nr. 405/2016 M. Of, nr. 517/8 iu): 2016 
de necons(, prin Decizia nr. 405 din 15 lunie 2016 refedtoare la exceptia de 

neconslitutionalilate a dispozi(€ilor art. 246 din Codul penal din 
1969, ala art. 297 alin. (1) din Codul penal ş€ ale art. 13_2 din 
Legea nr. 78/2000 peniru prevenirea, descoperirea ş) 
sanc(ionarea faplelor de corup(ie 

14 completat prin L. nr. 151/2016 M. Of. nr. 545/20 lul. 2016 
Loge privind ordinul european de protectia, precum şi penlru 
modi0carea şi completarea liner acte narmalive 

nrodi/rcă an. 154 a//n. (4), an. 211 a/in. 
(2), art. 117, art 2/8 aliru. (3) /it c), art 
219 a/in. (2) /it. c), art 220 a/in. (3) şi (4), 
art 356, art 374 a/in. (1) şi alin.(4); 

introduce art. 216 _l, a/in. (6) /a art 220, 
/it d) la art 22/ all,. (2), a/in. (6) /a art. 
22/, cap. Vi cu art 256_1, attn. (3) la art. 
315, alfrr. (6) /a art. 345, a/irr. (7_1) şi 
(1_2) la art 374, atln. ‚'3_/,) la art 374, 
a/in. (4_i) /a art. 374 

dispoziţUle art. 297 a!!n. (/) stout 
constitn(ionale in nrăsura in care prin 
siutagma ,.lndepl/neşte in mod defectnas" 
din cuprinru! acestora se intelege 

,. 

iadeplineşte pr/n incălcarea leg/i" 

introduce /it. h) la art 287 a/in. (!), a/in. 
(3) la art 287 
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15 modlficărl prin O.U.G. nr. 13/2017 M. Of. or. 92/1 feb. 2017 
Ordonan{ă de urgen(ă penlru modificarea şi compfelarea Leg6 
or. 286/2009 privind Codul penal şl a Legii nr. 135/2010 
prlvind Codul de procedură penală 

respinsă prin L. or. 8/2017 M. Of. nr. 144/24 feb. 2017 

10 modificări prin O.U.G. nr. 14/2017 M. Of. nr. 101/5 feb. 2017 
Ordonanlă de urgentă privind abrogarea Ordonantei de 
urgenlă a Guvemului nr 13/2017 penlru modi6carea şl 
completarea Legil nr. 286/2009 pdvind Codul penal şl a Legil 
or. 135/2010 prtvind Codul de procadură penală, precum şi 
pentru modi(carea Legli nr. 135/2010 pdvind Codul de 
procedură penală 

uprobată cu modi0cărl prin L. or, 9/2017 M. Of. or. 144/24 feb. 2017 

17 modi8căd prin 

1e modificărl pdn 

L. or. 8/2017 M. Of. nr. 144/24 feb. 2017 
Loge privind respingerea Ordonan{ei de urgenjă a Guvernului 
nr. 13/2017 pentru modiricarea şl comptelarea Legll or. 
285/2009 privind Codul penal şi a Legli or. 135/2010 privind 
Codul de pmcedură penală 

L. nr. 9/2017 M. Of. or. 144/24 feb. 2017 
Legs penlm apmbarea Ordonanlel de urgentă a Guvemului 
nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonantei de urgentă a 
Guvernului or. 13/2017 penlru modificarea şi complelarea 
LegB or. 286/2009 privind Codul penal şi a Legil or. 135/2010 
privind Codul de procedură penală, procum şl pentru 
modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură 
penală 

1s admisă exceptie D.C.C. or. 224/2017 M. Cf. nr. 427/9 iun, 2017 
de neconst. prin Decizia or. 224 din 4 aprille 2017 referitoare fo exceplia do 

neconsfrtulionaritale a prevedenlor art. 335 alin. (1) din Codul 
penal şi art.6 pct. 6 taza a doua din Ordonan{a do urgenlă a 
Guvemurui or. 195/2002 privind circulapa pa dmmudle publlce 

zo admisă excep{ie D.C.C. or. 368/2017 M. Of. nr. 566/171u1. 2017 
de neconst. pdn Decizia or. 368 din 30 mai 2017 refadtoare la excepl?a de 

neconstilu(ionalitate a dispoziliilor art. 35 alin. (1) şt ald art. 39 
alin. (1) fit. b) din Codul penal 

madffrcă art. 269 altn.(3), art. 297, art. 301 
al(n. (1). art. 303 albr. (l), art. 336 albr. (l); 
introduce a/in. (4) la art. 269, art. 336_1; 
abrogă ari. 293 

abrogă O.U.G. nr•. l3/2017 

respinge O.U.G.or. 13/2017 

aprabă O.U.G. or 14/2017 

art. 335 atin. (1) care )nr incrimfnea_ă 
japta de conducere pa draaurrile pu/ilice a 
mini tractor agrical ran jares/ier,Jără 
permis de conducere 

sfntagrua „şl impatrlra acelniaşi sit biect 
pasiv"din art. 35 alt,. (1) 

71 madificăd pun L. or. 193/2017 M. Of. or. 598/25 iul. 2017 nmdifică art. 301 şi art. 308 alfn. (1) 
Legs penlru modl6carea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 

2 admisă axceplie O.C.C. or. 518/2017 M. Of, nr. 765/26 sop. 2017 
de necanst. prin Decizia or. 518 din 6 lulls 2017 refadtoare la excep{la do 

neconstiluVonalltate a dispozillllor art. 249 alin. 1 din Codul 
penal din 1969 şi a!e art. 298 din Codul penal 

Qn,r /hd Leg/s/arly - 30 mart/e 202D ii 

art. 29$ irr.re2cul că prin sintagma 
„indeplinirea ei dejectuaasă"din crrprinsul 
acestora se infelege „indeptirrirea prfn 
irrcălcarea legii " 
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za modificări pun L. nr.49/2018 M. Of. nr. 194/2 mar. 2018 nrodifrcă art. 75 alin.(l) lit. d) (expresia 
Loge privind precursorii de explortvi, precum şi pentru „materiilor explosive "se fnlocuieşte cu 
madificarea şi compielarea unor acts normative exprea'fa „materiilor explazire şl at 

precursorilor de exp!azivi resttilionap'), 
art. 112_1 alin. W lit. i) (expresia „şi al 
materiilor explosive" so in!ocuieşte Crt 

expresia., mater- filor explozive şi a! 
precursorflor de elplozivi restricpouali') şi 
art. 347; 
introduce art. 346_I 

2+admisă excep(ie D.C.C. nr. 297/2018 M. Of. nr. 518/25 Jun. 2018 
de neconsl. pun Decizia nr. 297 din 26 aprilie 2018 retodtoare la excep(ia de 

neconsfitu(ionalitale a dispozltiilor art. 155 alfe. (1) din Codut 
penal 

2s admisă excep(le D.C.C, nr. 601/2018 M. Of. nr. 1057/13 dec. 2018 
de neconst. pun Decizia nr. 601 din 27 septembrie 2018 refedloare la excep(ia 

de necunslilu4onalitale a dispozijiilor art. 129 alin. (2)111. b) din 
Codut penal 

25 admisă exceplie 0.0.0. nr. 651l2018 M. Of. nr. 1083120 dec. 2018 
de noeonsL prin Decrzla nr. 651 din 25 ~octombrle 2018 refedtoare la excep{ia 

de natonstitulionalitale a d(spozitlllor art. 595 all . (1) din 
Codul tle prucedură penată şl ate art.4 d1n Codul penal 

z: modificări prin O.U.O. nr. 28/2020 M. Of. nr. 228/20 mar. 2020 
Ordonanlă de urgentă pentru modiifcarea şl completarea Legii 
nr. 286/2009 pdvind Codul penal 

Carry/lint Legisintiv - - 30 martie 2020 

solu(ia /egislativă carc prevede 
fnu•er•trperea cursuhti termeaduf 
prescrip/tei râspunderii pennle prin 
indeplinirea „oricmzri act de procedm-ă in 
carrză ", din cup; ins  dispozi(ttlor art. l55 
alin. (1) din Codu! penal, este 
neconstittr(ională 

sintagma "ce!pu/irr "din cupr•Drsrd 
dlspozf(iflor art. 129 alin. (2) /it. b) 

solu(ia leg is/au ivă cerprinsă in art. 4, care 
ou asimilează eJ'ectete unei decizfi a Cm•(ii 
Constitu(iormle prin care se constată 
necon.stittt(ionalitatea turd i norme de 
fncrfmfnare cn ce/e ale unei leg! penale de 
derincrinrtnar•e 

modified  art 326 şi art. 352; 
introduce art. 352! 

Pug 4'tin 4 



EVEN/MENTE SUFER/TE de actul... 

L. nr. 101/2011 M. Of. nr. 449/28 Jun. 2011 

Loge pentru prevenirea şi sanetionarea unor fapte privind degradarea mediului 

, t republicare Cu M. Of. nr. 223128 mar. 2014 
renumerotare Lege pentru prevenlrea şl sanclionarea unor faple privind 

degradarea mediulul 
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EVENIMENTE SUFERITE de actul... 

L. nr. 211/2011

Lege privind regimul deşeurilor 

r republicare cu M. Of. nr. 220/28 mar. 2014 
ranumerotare Lego prvind regimul deşeurilor 

M. Of. nr. 837/25 nov. 2011 

zmodificăd prin O.U.G. nr. 68/2016 M. Of. nr. 823/18 oct. 2016 
Ordonanlă de urgenlă pentru modi8carea şi completaroa Legii 
nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor 

aprcbată cu modi8căd şl L. nr. 156/2017 M. Of. nr. 554/131u1. 2017 
ccmpletări prin 

~ modlfcăd prin 

^ modiflcărl prin 

L. nr. 166/2017 M. Of. nr. 554/13 iul. 2017 
Loge privind aprobarea Ordonanlel de urgenlă a Guvemului 
nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legil nr. 
211/2011 privind regimul deşeurilor 

O.U.G, nr. 74/2018 M. Of. nr. 630/19 Jul. 2018 
Ordonanlă du urgenlă pentru modificarea şl completarea Lagii 
nr. 211/2011 pdvind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 
privind modalilatea de gestlonare a ambalalelor şl a deşeudlor 
de ambalaJe şi a Ordonanlei de urgenlă a Guvemului nr. 
196/2005 pdvind Fondul penlru mediu 

aprobală cu modi8cări şi L. nr. 31/2019 M. Of. nr. 37/14 ian.2019 
completări prin 

Cons//ial Leglslnriv - 30 nmrrie 2020 

atodiftcă art 4 Alin. (1) patea inn-odnctivă, 
art. 6, art. la/in. (I), art. 12 alb,. (2) fit a) 
şf b), art. 14, art. 17 aliu. (1), art. 22 a/in. 
(2), art 25, art. 26 alit,. (1), art. 28 a/in. 
(I), art. 33 alin. (2), a,!. 36 a/in. (!) şi (2), 
art. 37 alia. (I), art. 44, art. 46 alit,. (2), 
art 49, air. 52 /(t b), c) e) şi g), art. 59 
a/in.(1) pct A /it. b), art. 59 a/in. (I) pct. 6 
lit, a) şi c), art. 61 alit,. (1) /it a), art. 67 
alit,. (1), anexa nr. 3; 

introduce a/in. (1 _I) şi (1 _2) la art. 17, 
alit,. (3) /a art. 77, alit,. (4) /a art. 16, /it g) 
/a art. 32 a/in. (2); 
comple/ează anexa a'. 1, 3 şi 5; 

abrogă art. 36 alh,. (4), art. 38, art. 45, 
anexa nit. 4 

aprabă crt modiftcări şi canpletări O. U G. 
ar. 68/2016 şi nror/iJtcă art. 1 a//n. (7) lit,/), 
art 2 alit,. (1) /it. h), art. 6 alitt. (5), art. 14 
alu,. (1), art. 17 a/in. (1_1), art. 32 a/in, 
(2), art. 31 a/in. (1) /it, a), art. 33 a/in. (2), 
art. 49 a/in. (1). art. 50 alp,. (1), art. 51 
part ea intraduativă, art. 56 partea 
intrarinclivă, art. 61 alit,. (2). art. 63 alit,. 
(1) partea introductivă, anexa m•. 1 ş/ 3; 
introduce alit,. (2_7) la art. 61 

modifrcă art 2 a//n. (1) lit.] , art 17, art. 
18 al/a. (1), art. 22 a7/u. (3), art. 59 a//n. 
(1) pct A lit J) şi g,). art 59 al it,, (3), art. 
61 a/in. (1) lit. a), art. 67 a!ln. (1), anexa 
rut 1; 
introduce a/in. (5) - (I1) la art 12. a/in. 
(4) - (6) la art. 59, anexa rut 7; 
completează anexa nr. I 
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a modi&cărl prin L. nr. 31/2019 M. Of. nr. 37114 Van. 2019 
Lego privind aprobarea OrdonanSei de urgen(ă a Guvernulul 
nr. 74/2018 pentru modiflcarea şl completarea Legii nr. 
21112011 pdvind reglmul deşeudlor, a Logli nr. 249/2015 
privind modalilatea do gosttonare a ambalajelor şl a deşeurilor 
de ambalaje şl a Ordonan}ei deurgenjă a Guvemului nr. 
196l2005 privind Fondul pentru mediu 

emodificări prin L. nr. 188l2019 M. Of. nr. 865/28 act. 2019 
Lego pentru modigcarea şi completarea Legii nr. 211/2011 
privind regimul deşeurilor 

apr•obă cu modlficări fi completărf 0. U. C. 
nr. 7412018 $i mndr'rcă art. 17 aHu. (1) lil. 
a), d), cJ,<iJ);i art. 59 alin. (5): 
aGrogă art. 12 al/n. (l!) 

nrodifică art. 61 alin. (1) /it a); 
introduce art, 61_1 
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EVENlMENTE SUFERITE do actui ... 

L. nr. 107/1996 M. Of. nr. 244/8 ocl. 1996 

La gee ape/or 

+ modi0cări prin L. nr. 192/2001 M. Of. nr. 200/20 apr. 2001 
Loge privind resursele acvalico vii, pescuituf şi acvacultura 

3 modi0cări prin O.U.G. nr. 107/2002 M. Of. nr. 691/20 sep. 2002 
OrdonanSă de urgeniă pdvind inriiniarea Administraiiel 
Nationale "Apele Romăne" 

aprobată Cu madificări prin L. nr. 40412003 M. Of. nr. 713/13 act. 2003 

~ mcdi0cări prin L. nr. 404/2003 M. Of. nr. 713/13 oci. 2003 
Loge penlnr aprobarea Ordananiei de urgen(ă a Guvemului 
nr. 107/2002 privind inriiniarea Administratiei Nationale "Apele 
Ramăne" 

Caasil/ut Legisferiv - 

abrogă siniagrna "ajlate in a_/bra cursurilor 
de apă"din art. 3 alit,. (S), sintagrna "sau 
aanenajale" din art.5 alin.(3) 5i srrttagma 
' j»scicu/arra. pe.rcuit" din art.33 alfn.(I) 

modffică ar1.81 alin.(3), arr.84 alin.(3) 

aprabă O.U.G. jut 107/2002;i mad Wcă an. 
Si nlin. (3) 
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G modiflcări prin L. hr. 310/2004 M, Of. or. 584/301un. 2004 modifrcă art.l alfn. (2),art. 2 lit],), ar•t.3 
Loge pentru modi6carea şi completarea Legii apelor or. a/irr. (1), art.4 a/in. (I),art.5 a/in. (I), (2) şi 
107/1996 (5), art.6alin. (I), arv.7alin. (2)şi (3), art9 

a/f+t. (3) şi (4), artll a/in. (2), art 12, 
. art 13, art. 14 a/in. (2) -(4), art. /5 a/in. (1) 

şi (3), art. /6 a/in. (I) /it. d),n,g) şi h), 
. art. 17 /it. tl), art. 19 a/in. (2), ❑rt.20 alfn. 

(2), art. 23 a/in. (1), (2), (4), (5), (7) şi (8), 
art.24 a/in. (I), art 27, art33 a/in. (3) şi 
(4), art.33 a/in. (6), art.34 alia. (3), (4) şi 

- (6j, art.35 a/in. (5) şi (6), art. 37 albr. (3), 
art.38. tidal segianfi a 3-a de /a cap. III, 
art 43 a/in, (1). (1) şi (3), art.44, art.45 
a/in. (1) şi (3)• art 46, art.47 a/in. (I), 
art.47 a/in. (2) /ft. a), b), e) şi t), art.47 al/n. 
(6), art.47 a/in. (7) /it, a) şi c), art.47 alirr. 
(9), art 49 a/in. (/), art.50 a/in. (I), art.5/ 
a/in. (2), art 52, art 53 a/in. (4), a•t.54 a/in. 
(1) /kg), an. 58 a/in. (I) lit.d), art. 62 alin. 
(3), art 63 a/in. (1), (2) şi (4), alt 64, art. 65, 
art 67alin. (3), alt 68alin. (2), art 69. 
art?] a/in. (2,, art 74 a/br. (5), alt. 77 a1iu, 
(2). art 80 a/in. (2), art. 8/ a/in, (1), (3).(4) 
şi (5), art.82 a/in. (2), art.85, art88, art.90, 
art 91, ar•t92, art 93, art 94. art 95, art 107 
a/in. (I) şi (3), an. 1 /0; introduce a/in. 
(1_i)şi(6)faartl. /it.f)-a)laart2. 
art 2_I - 28 arf.5_l, alirr. (3,)- (6) la 
art 6, alt 61, a/in. (4) ia arv. 7, a/in. (6) şi 
(7) la art l0, a/in. (3_I) /a art. 15, /it. a_I) 
şi a_2) Ia art 17, a/in. ('9) -.(6) la art. 20, 
a/in. (9) la art 23, a/in. (3) la art 24, altn. 
(4) ia an. 26, a/in. (I_1) -(I_5) 1a art. 35, 
a/in. (3) /a art. 36, a/in. (4) la art. 37, a/in. 
(I_/) - (1_9) la art. 43, /it]) la art. 47 a/in. 
(7), lii. 1) - u) la ari. 48 a/in. (1,), a/in. (4J fa 
art 49. alta. (1_I,) la art 50, a/in. (I_t) la 
art. 5l, /it. hJ la art. 54 a/in. (/), a/in. (6) /a 
arv. 55, /it,]) la art.56 a/in. (I), a/in. (5_I) 
/a art 77, a/in. (I_I) - (I_3) /a art. 80, a/in. 
(3_I) la art 81, a/in. (4) la art 82, 
art.85_I - 85_3, art. I71 1 - 11I 4; abrogă 
art. 33 a/in. (5), art.47 a/in. (7) /it.d), m•t.50 
a/in. (5), art54 a/in. (1) /it b), ar1.6/, 
art 80 a/in. (3) şi (4), art 83, art.84, art. 
96- IOS, art.112; sintagnrele: Miuistervd 
Ape/or, Pădurilor şi Pratec(iei Medbdui, 
Regia Atrtortontă "Apelc Ronrăne", 
Minlrtend Tr•ansparturilar, Mini.sterlrl 
TurisrnuAei, Minfsterul Sănătăfii se vor 
in/ocni at sintagmele: autoritatea publică 
cenlrală din dameniu/ ape/o% 
Adnrirristra(ia Na(ianală "Apele Romăne". 
atnor•itatea publică 
centrală din damenird trmr.cporturilor, 
autoritatea pnblic•ă centrală din dorneniu/ 

. , turignrniui, respectiv autaritatea publică 
centrală din dam enful sărrătă(ii. 

Cansilnd Legislativ - 30 mnrtie 2020 
,. _ Fag. 2 din 6 



s modifioări prin 

e compietat pin 

7 modlficări pin 

e modificăd pin 

modtficări pin 

L. nr. 112/2006 M. Of. nr. 413/12 mal 2006 
Lege penuu modiiicarea şi compietarea Legii apelor nr. 
107/1996 

O.U,G. nr. 1212007 M. Of. nr. 153/2 mar. 2007 
Ordonanta de urgentă pentru modi0carea şi completarea unor 
acte normative care transpun acquls-ul comunilar in domeniul 
protec{lei mediului 

aprobalapin L. nr. 161t2007 M. Or. nr. 395fi21un.2007 

L. nr. 161/2007 M. Of, nr. 395/12 iun. 2007 
Lego privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 
nr. 12/2007 pontru modiricarea şi completarea urlor acts 
nonnative care transpun acquis•ui comunitar in domeniul 
protectiei mediului 

O.U.G. nr. 130/2007 M. Of. nr. 780/16 nov. 2007 
Ordonantă de urgentă peniru modiricarea şi completarea Legil 
nr. 17/1990 pdvind regimul juridical apelor maritime interioare, 
al mării tediodalo, at zonei contigue şi at zonei economice 
exclusive ale Romăniei 

aprobata pin L. nr. 102/2008 M. Of. nr. 371/15 ma i 2008 

L. nr. 102/2008 M. Or. nr. 371/15 mal 2008 
Legs privind aprobanaa Ordonan(ei de urgenta a Guvemului 
nr. 130/2007 penlm modificarea şi completarea Legil nr. 
17/1990 privind regimul juridical apelor maritime interioare, at 
mării teritoriale, ai zonei contigue şi al zonel economics 
exclusive ale României 

nrodffrcă art 28, art 28 albr. (l) /it d), 
an. 33 a/iu. (2) şi (4), art. 33 alrn. (6), an, 
49 alin. (1) şi (4), an. 50 a/irr. (2), art. 54 
a/in. (2), mt. 62 afro. (4), art. 69-72, art 74 
alit. (I). (3), (4) şi (5), ar•t. 75 alin. (1) şi 
(3), art. 76 a/irr. (U /ft. d), art. 78 al/n, (2), 
art. 85 1 /it. a), art. 87 pct. 5), 29) şi 5/), 
art. 88, art 92 a//n. (3) şi (4), an. 93 alin. 
(1) şi (3), m•t. 94, art. 95 alin. (I) şf (3), art, 
107 a16r. (4), anexefe nit 1, 1_i, 2, şf 3; 
introduce art. 2_9, /it],) la art. 16 alin. (1), 

alirr. (4_I) şi (6_I) la art. 33, lit d) /a art 
43 alirt. (f _I), a//n. (1_/0J /a art. 43, a/in. 
(4)-(6) la art. 43, alfn. (I_/) la art 54, lit 
e),B şi g) /a art. 76 a/in. (1), pct. 54)-61) la 
art 87, alin. (2) la art 91; 
abrogă art 89; 
intocuieşte, fu cuprinsul leg/i. slmagma 
"obiective de pr•otecfie a ape/or şi a 
medfulur act/at/c" Cu sintagnra 'obiective de 
pratecfie a ape/or şf a ecosfsteme/or 
acvatice", siutagmele "Cornisia cenn•ală de 
apărare impair "a inundaflflor 
fenomene/or meteorologice pericu/oase şi 
accidente/ar la cons/rttcfffle /ddrote/rnice" 
şi "Cornisia centrală"cu sintagnra 
"Conritenrl ministerial peun•lr sfma/U de 
urgen/ă" 

introduce art.44_1-44 3, men/imrea 
privind transpunerea nmmelor comunitare 
după art /11_4 

aprobă GtU.G. nr. l2/2007 

abrogă art. 92 alitt. (2) /it, b) şi c) 

aprobă O.U.G, nr 130/2007 
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ra modificări prin O.U.G. nr. 3/2010 M. Of. nr. 114/19 feb. 2010 
Ordonan{ă de urgen{ă pentru modi6carea şi complelarea Legii 
apelor nr. 107/1996 

aprobală Cu modi6cări ş( L. nr. 14612010 M. Of. nr. 497/191uL 2010 
completări prin 

IT mddlficăd prin L. nr. 146/2010 M. Of. nr, 497/19 iul. 2010 
Loge privind aprobarea Ordonan{el de urgenţă a Guvemului 
nr. 3/2010 penlru modiricarea şl completarea Legll apelor or. 
107/1996 

t2 modificări prin O.U.G. nr. 64/2011 M. Of. or. 461/30 lun. 2011 
Ordonantă de urgen{ă privind stocarea geologică a dioxidului 
de carbon 

aprobată Cu modlt'icări şi L. nr. 114/2013 M. Or. nr. 243/26 apr. 2013 
complelărl prin 

madiJică art. 2/it. c), ar1.2_/ alit,. (I) 
par/ca innadactivă şi lit a), b), e) şiJ), an. 
2_2 a/in. (3), art. 2_3 /it a), art. 2_4, art. 
2_5, at''. 2_7 a/in. (2), art. 2_8, art. 3 attn. 
(2), art. 5 a/in. (1), art. 5_1, art. 6 a/in. (I), 
(3), (4). (5) şi (6), art. 6_/ a/in. (2), art. 7 
alit,. (2) şi (4), art. /6 a/in. (2), art. 20 a/in. 
(2), (3), (5) şi (6), art. 29 a/in, (I), art. 33 
a/in. (2) şi (7), art. 34 alit. (2) şi (4), art. 35 
a/in, (i_2), (1_4 (5) şi (6), art. 40 a/in. (1) 
partea brtr•oductivă şi /it. b) şi c), art 42 
a/in. (2), art 43 a/in. (I), (1_/), (/_4)-(1 9) 
şi (2), art. 44_2 a/in. (2) litj), art. 45 a/in. 
(I), art. 47 albs (2) par/ca introducrină şi 
/it. a)-g), art. 47 a/in. (4), a/in. (7) /it a), b). 
Q, g) şi J), alia. (8) /it, a), b) şi e), albs (9), 
art. 48 a/in. (1) /it J), g), i) şi /), art. 54 
a/in. (I) /it. g), at. 60, art. 62 a//n. (2), art. 
63 a/in, (1), (2) şi (4), art 68 a/in. (3), art. 
74 a/in. (I), art 75 a/in. (I) şi (3), art. 78 
a/in. (2), art. 81 afire. (3), art 82 alit,. (1), 
art 85, an. 87 pct. 1), 5), 6) şi 31), a,!. 88 
a/in. (1) şi (5), art. 90/it a), men(hrnea 
privind transpmrenea narmelor conamitare, 
anere/e;u 1, 1 /, /2. 13, /4, 3, 4; 
introduce /it g_I) la an. 2, art 2_10-2_14, 
a/in. (3_/) la rat. 3, a/in. (7) la art. 20, a/in. 
(9) la art. 33, a/in. (5_I) şi (5_2) la art. 35, 
/it. d) fa art. 43, /it. (,) şi 9/a art. 47 a/in. 
(7), a/in. (31)/a an. 49, a/in. (2_I) la art. 
53, /it. e) /a m•t. 58 alit,. (1), sec/iunea 5_( 
en art. 76_/-76_/I la cap. III, dnpă sec/. a 
5-a, a/in. (3_2) (a art. 81, pct. 62)-64) la 
art 87, aneva trr. 7; 
abragă an. 62 a/in. (4 art. 71 a/in. (4); 
în/acuieşle, in tot euprinsul /egii, sintagnra 
"abiective de protec(ie a apelor şi a 
mediu/ui acvatic/ecosistemelar acoatice" Cu 
sintagma "objective c/c mediu pentru 
carprn•ile de apă de snpraJafă şi 
subterane", sintagnra "direclii de apă"cu 
sintagnra "adminirtraliibazinaledeapă'; 
sintagma "derlva/ii de debit" cu sintagma 
"derlva(if lddratehnice", sintagma "nisipuri 
şi pietrişuri"en sintagma "agregate 
miuerale" 

aprahă crt madifecări şl eomp/etări O..UA. 
tn: 3/20/0 şi introduce a/in. (6) /a art 53; 
abrogă art 78 a/in. (2) 

madi/ică art. 20 alit,• (7); 
introduce atitr. (6/) la art. 20 
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rl~modlflcări prin O.U.G. nr. 71/2011 M. Of. nr. 637/6 sep. 2011 
Ordonan)ă de urgen(ă peniru modi6carea unor acte nonnative 
in vederea eliminădi prevederilor roferiloare la acordarea de 
siimulente pentru personalui din sectorul bugetar 

aprobată pin L. nr. 17/2012 M. Of, nr. 20/to Ian. 2012 

13 modlflcări prin 

15 modificări prin 

16 modiflcări prin 

it complelat prin 

:e modificări prin 

ts modiffcări prin 

L. nr. 187/2012 M. Of. nr 757/12 nov.2012 
Lego pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Cotlul penal 

(v. Oecizla I.C.C.J. nr. 4/2014- M. Of. nr. 434/13 jun. 2014) 

O.U.G. nr. 69/2013 M. Of, nr. 386/28 lun. 2013 
OrdonanSă de urgen(ă pentru modipcarea şi completarea Legii 
apelor at. 107/1996 

aprobată prin L. nr. 357/2013 M. Of. nr. 019/21 dec. 2013 

L. nr. 357/2013 M. Of. nr. 819/21 dec. 2013 
Loge privind aprobarea Ordonanlel de urgenjă a Guvemului 
nr. 69/2013 pentru modificarea şl completarea Legil apelor nr. 
107/1996 

abragă art. 88 a/in. (3)-(5) 

la data de 1 jebruanc 20/4, mod Jică art 
88 alin. (1) let, a), art. 92, arc 93, art. 95; 
introduce pct. 65) ,şi 66) la art. 87; 
abragă art. 94 

nradi/rcă art. 33 a/in. (4) y'i (4_I), art. 85 
alin. (2); 
introduce alias. (3) la art, 85 

aprobă O.U.G. nr, 69/20/3 

L. nr, 153/2014 M. Of. nr. 881!4 dec. 2014 introduce alin. (4_I) la art. 50 
Loge pentru comptetarea an. 50 din Legea apelor nr. 107/1996 

L. nr. 196/2015 I M. Of. nr. 522/14 iul. 2015 
Lege pentru modificarea şi completarea Leg) apelor nr. 
107/1996 

O.U.G. nr. 94/2015 ! M. Of. nr. 1005/14 dec. 2016 
Ordonan(ă de urgenSă pentru modificarea şi comptetarea Legii 
aperornr.107/1996 ' 

aprobală pin L. nr. 14112018 M. Of. at. 507/20 jun. 2018 

1p modificări prin O.U.G. or. 78/2017 M. Of. or. 885/10 nov. 2017 
Ordonanlă de urgen{ă pentru modificarea şi complotarea Leg) 
apelor nr. 107/1996 ' 

aprobată cu modificări şi L. nr. 243/2018 M. Of. nr. 925/2 nov. 2010 
completăd prin , 

2t modiflcări prin L. nr. 141/2018 ' M. Of. nr. 507/20 fun. 2018 
Loge privind aprobarea Ordonan{el de urgenjă a Guvemului 
nr. 94/2016 pentru modificarea şl complelarea Legli apelor nr. 
107/1996 

modiJică art. 2_l alb;. (1) /it. d), anera nr. 

introduce lit. d) la arc 2_12 

modffrcă airera; 

introduce a/br_ (1) la art 76 

modiftcă art. 16 a/fu. (1) /it, d), art. 29 a/irt. 
(1), art. 41 alin, (2), art. 43 a/fu. (!), (/8,) 
şi (2), art. 49 alln. (2), art. 53 albr. (4), art. 
76_6a1irr. (I), art 87 pet 39,), 40)şi55), 
aneea rfr. 1, tidul anerci nr. 3, anera trr. 3; 

introduce lit. d_1) la art. 16 alio. (1), a/in, 
(2) şi (3) la art. 27; 
conrplerează anera fir. I. 

aprobă 011G. nr. 94/20/6 
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ăY modificări prin L. nr. 243/2018 M. Of. nr. 925/2 nov. 2018 mod fică art. I a/in. (! I), art 7 chit. (3) şi 
Loge privind aproharea Ordonan(ei de urgen(6 a Guvernului (4), art. 16 a/in. (I) /it. d_I), an. 26 alit. 
nr. 78/2017 penlm modlGcarea şi compielarea Legil apelor nr. (I), art. 33 olin. (4_I), art. 35 a/in. (5_I) şi 107/1996 (5_2), art. 39, art. 48 a/in, (2), art. 49 a/in. 

(2), art. 50 a/in. (1). (3) şi (4), art. 51 al/n. 
(2), art. 52, an. 54 a/in. (1) par/ac 
introdnctivă, i lit a) şi c), art. 54 al/n. 
(1_7), art. 54 a/in. (3), an. 87 pci. 39) şi 
40), an. 93 a/in. (1),. art. 93 a/in. (2) pa•tea 
iniroducnră şi /it a), art. 110 lit. a) şi 
anertr nit I; 
itttrodnce a/in. (I_]) Ia art. 3, lit. d_2) la 
art, /6 alit,. (1), lit. o) /a art. 48 a/in. (I), 
a/nt. (3_ ,/ la art 49, a/in. (2) Ia an. 66, 
alias (4) şi (5) la art. 68, a/in. (() la art. 85, 
lit. a_I) /a art. 110, /it. p) /a art. 110; 
contpletează anexa nr. I; 
ainagă art 54 alia. (I) /it d)-g/, art. 54 
a/in. (2) ş/ art. 1W) lit. d) 
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EVEN/MENTE SUFERITE de aclul... 

L. nr. 104/2011 M. Of. nr. 452/28 jun. 2011 

Lege privind ce/itatea aerului inconjurător 

t promulgală prin D. nr. 563/2011 M. Of, nr. 452/28 jun. 2011 
Decret pentru promulgarea Legfl privind calilalea aemlul 
incenjurător 

~ modificări pdn H.G. nr. 336/2015 M. Of. nr. 343/19 mai 2015 
Hotărăre pentru modilicarea anexetor nr. 4 şi 5 la Legea nr. 
10412011 privind calilatea aerululinconjurător 

a modificări prfn H.G. nr. 806/2016 M. Of. nr. 898/9 nov. 2016 
Halărăre pentm modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 şl 7 la Legea 
nt, 104/2011 pdvind calitalea aarululrnconjurătar - 

ConsilinlLeg/slativ - 30marY/c 2020 

nrodlfică auexele Mn 4 y'i 5 

nradificn [UffiYele m'. 4, 5, 6,ci 7 
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EVENfMENTE SUFERlTE de act ul... 

O.U.G. nr. 195/2005 M. Of, or. 1196/30 dec. 2005 

Ordonan;ă de urgen;ă prfvind protec;ia mediului 
aprobată Cu modificări şi completări prin L. nr. 265/2006 M. Of. or. 586/6 iul. 2006 

r rectificare M. Or. nr, 68/31 ian. 2006 
RECTIFICARE 

2 modificări prin L. or. 265/2006 M. Of. or. 586/6 lul. 2006 
Loge penlru aprobarea Ordonanlel de urgentă a GuvemuluE 
nr. 19512005 privind proleclia madiului 

] aprobală Cu 
• modi0cări şi 

completărl prin 

L. or. 265/2006 M. Of. nr. 586/6 lul. 2006 
Legs penim aprcbarea Ordonan{el de urgen4ă a Guvemului 
or, 195i2005 privind protec{la mediuluf 

^ modi0cări pun O.U.G. or, 57/2007 M. Of. nr. 442129 Inn. 2007 
Ordonantă de urgen(ă privind reglmul arillor naturals prote)ale, 
conservarea habitatelor naturals, a floral şl faunei săibatica 

aprobală Cu modificări şi L. nr. 49/2011 M.Ot. or. 262/13 apr. 2011 
complotări prin 

s madificări prin O.U.G. or. 114/2007 M. Of. nr. 713/22 oct. 2007 
Ordonan(ă de urgenfă pentru modificarea şi completarea 
Ordonan(et de urgenSă a Guvemulue nr. 195/2005 pdvind 
proloc{fa mediulul 

aprobală prin L. or, 70/2013 M. OL or, 178/1 apr. 2013 

te11/ică art. 2 pct. 38 

nrad(/ică art /, art 2 pct. 1-4, /1. /2, 18 
partea intraductivă. 28, 50, 52 şi 53, ar-t. 3 
lit a). an. 4 partea introduction, art S /it. 
b)-d), art 7 alin, (1), art. 8, art 12 a/ie. (‚Si, 
art l5 ulin, (1), art 20 a/it,. (3) şi (6J, art, 
49 alin. (!) şi (3), art. 5/ a/fn, (5), art 52 
alin_ (2) şi a/in. (3) /it. d), art 54, an. 60 
alin. (2), art 62, art. 65, art. 70 lit a) yin, 
art 71, art. 75 /it t1). f) şi)), art. 87/it d), 
art 90 lit. d), art. 94 alit,. (1) /it. r), art. 94 
a/it,. (2) partea introductivă şi /it b), alit,. 
(3) lit. a) şi alin. (4) lit. a), an, 96 alin. (I) 
partea intr odactivă, pct 12 şi 16, art. 96 
alit,. (2) partea intraductivă, pct. l • 9, 27, 
32 şi 33, art 96 alien (3) partea 
intraductivă,. pct. 4 şt 9, art. 97 a/in. (I) şi 
(2), art. 98 alirr. (!) partea iurroductivă, 
art 98 n/itr. (2) par/ea intraductivă, art. 
104 /it. c); 
introduce pct. 18_! la art. 2,. pci. 46_I la 

ant. 2, a/fn. (3) la art. 7, a/in. (41)/a art 
51, /it, b_l) şi o) la art 74 alit,. (2), /it. ) /a 
ar1. 75, pct 26 şi 27 la art. 96 alit,. (1), pct. 
15 /a art 96 a/in. (3), atin. (2) la art 102; 
abrogă art 2 pct. 4lşi pct 73, art 90 /it 
i), art 94 a/in. (3) /it. b), art 94 a/irr. (‚4,)/it 
c), alt. 96 a/in. (1) pct. 17, art 96 a/in. (2) 
pct 2 şi pct. 17, art 98 alin. (2) pct. 15 

abrogă art. 2 pct 7, 36, 37 şi 62-65, art. 
50, art. 5/ albr. (4_1), (5) şi (6), art. 96 
alit,. (/1 pct. 24, art. /03 

nrodffică art. 71; 
introduce pct. !_! la an. 96 a/in, (2) 
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G modificări prin O.U.G. nr. 164/2008 M. Of. nr. 808/3 dec.2008 
Ordonan(ă de urgentă pentru modi8carea şi completarea 
Ordonantet de urgenlă a Guvemului nr. 1g5/2005 privind 
protec(la medfulut 

aprobată cu modifcăd şi L. nr. 226/2013 M. Of, nr. 438/18 iul. 2013 
complelărl prin 

* modificări pit 

;! modificări prin 

L. nr. 49/2011 M. Of, nr. 262/13 apr. 2011 
Lege pentru aprobarea Ordonan(ei de urgenlă a Guvemului 
nr. 57/2007 pdvind reglmut ariilor naturale proteJate. 
conservarea habltateior naturale, a 8orel şl found l sălbattce 

O.U.G. nr. 71/2011 M. Of. nr. 637/6 sep. 2011 
Ordonanlă de urgentă pentru mctliecarea unor acte normative 
fn vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de 
slimulente pentru personalul din sectoml bugetar 

aprobată prin L. nr. 17/2012 M. Of. nr. 20/10 ian. 2012 

a modificăd prin O.U.G, nr. 58/2012 : M. Of, nr. 706/18 oct. 2012 
Ordonantă de urgentă privind modl0carea unoracle nonnative 
din domenlul protecţlel mediului şl pădurilor 

aprobată Cu mod'Ificărl prin L. nr. 117/2013 M. Of. nr. 240/25 apr. 2013 

10 modlficărf prin 

11 mcd)ficări prin 

12 modi6cărl prin 

i] modi6cări prin 

L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 
Logo pentru punerea ru apllcaro a Legii nr, 286/2009 privind 
Codul penal ' 

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

L. nr. 70/2013 M, Of, nr. 178/1 apr. 2013 
Logo privind aprobarea Ordonan(el do urgen(ă a Guvemului 
nr. 114/2007 pentru modificarea şl completarea Ordonan(el de 
urgen(ă a Guvemutui nr. 195/2005 privind protec(ia mediulul 

L. nr. 117/2013 M. Of. nr. 240/25 apr, 2013 
Loge pentru aprobarea Ordonanlei de urgenţă a Guvemului 
nr. 58/2012 privind medi0carea unor acte normative din 
domeniul proteclfei mediulul şl pădurilor 

L. nr. 226/2013 M. Of. nr, 438/1S lul. 2013 
Logo privfnd aprobarea Ordonan(ei de urgentă a Guvernului 
nr. 164/2008 pentru modificarea şi complelarea Ordonontel de 
urgentă a Guvemutul nr. 195/2005 prlvind proteclia mediului 

14 modificări prin O.U.G. nr. 9/2016 M. Of. nr. 258/6 apr. 2016 
Ordonan(ă de urgentă pentru modi0carea şl cempletarea 
Ordonanlel de urgen(ă a Guvemului nr. 195/2005 prlvind 
protecţia mediului, precum şi pentru modificarea ad. 3 dln 
Ordonan(a de urgenlă a Guvemulul nr. 32/2015 privind 
fnfilnlarea Gărzllcrforestiere 

aprobată Cu modificări prin L. nr. 159/2017 M. Of, nr. 515/4 Id. 2017 

ntadifrcă an. 2 pct. 2-4, 9-l/, 13, l4, 32, 
46_1, 54, 58 şi 59, art. !0 alit,. (/), ati. / / 
a/in. (/), art. 15, art /6, at!. 17 alin. Q) şi 
(3), ait 19, art 2/, art 52, art. 53, art. 96 
alia, (2) pct. 22; 
introduce pct. 30_I /a art 2, alin. (I_1) la 
art. l0, pct. 28 /a art. 96 alin. (1), pct. 
1_Işi I_2 /a art. 96 alfn. (3), pct. 12_1 /a 
art 96 alin. (3); 
abrogă art. 10 alit,. (5), art //a/in. (4), 

art. 14 a/in. (1), art 5l al/n. (1) - (4), art. 
54 at/n. (l) ş/ (2), art. 57. art. 96 alit,. (/) 
pct. /8, 19. 20 şi 27, art. 96 alin. (3) pct3 

aprohă cu nnadificări şl complelări O. U. G. 
nr. 57/2007 

modifrcă art 23 alin. (3), at'!. 96 aliu. (4)r 
abrogă art. 23 alln. (4) şl (5) 

ntod fcă an. 2 pct 10, 12, 13 (it. b), art 7 
aim . (I), at. 59 lit a), art. 74 alin. (2), art. 
75 lit k), art 79 alin, (I); 
introduce /it z_1) la art 75 

modifrcă, la data de 1 febr narie 2012, art. 
98 

aprobă O.U.G. nr. 114/2007 

aprobă O. U. G. m•. 58/20/2 şi tnod fcă art. 
74 alit,. (2) /it. a), art. 75 /it. z_/) 

modifrcă art. 2 pct. 46_1, art /6 a/itt. (2), 
art l7 aim . (l), art. 52 alin. (4); 
introduce a//ti. (3) şi (4) la art. 60 

nrod(jică art. 2 pct. 46j, art. 59 /it. g) şl it); 
introduce alin. (2) la art. 59 
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= modificări prin 0.11.G. or. 75/2018 M. Of. nr. 631/19 lul. 2016 
Ordonan(ă de urgenlă pentm modificarea şi compfetarea Liner 
acto normative in domeniul protec{lei mediului şi at regimuiui 
strălnifor 

+e modifrcărl prin L. or. 292/2018 M. Of. nr. 1043/10 dec. 2018 
Lego pdvind evaluarea Impaclulul anumilor proiecto publice şi 
private asupm mediului 

.: modificări prin 

ts modificărl prin 

D.C.O. or. 214/2019 M. Of. nr. 435/3 Iun. 2019 
Deeizia nn 214 din 9 aprille 2019 referitoare la oblec(ia de 
neconstitu(ionalitate a dispozifillor Legii privind aproberea 
Ordonanlei de urgenjă a Guvemulul nr. 75/2018 pontru 
rnodi5carea şi complelarea Liner acie normative in domeniul 
prctectiei mediulul şi at regimulul strălnilor, precum şl a 
Ordonanfel de urgenfă a Guvemulul or. 7512018 in ansamblut 
său 

modlficd art. /6 a/in. (2): 
introduce alin. (2_1) -(2_4) la art l6 

abragă art. 2 pct. 73 /ft c) 

snrpendă pentnt 45 de rile dispoziliile 
O.U.G. n,. 75/20/8 (ternrennl se inrp/inegte 
in data de /7 fulie 20/9), dnpă care 
operează dispozi/iile art 147 din Constldrfie 

L. or, 219/2019 M. Of. or. 925/15 nov. 2019 introduce alin. (2_/) - (2_7) la art l6; 
Loge pentru madlficarea şl comple[area art, 16 din Ordenanja abrogă art. 16 alin. (2) 
do urgan4ă a Guvernutui nr, 19512005 pdvind protoc{ia mediutul 
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EVEN/MENTE SUFERITE de actul... 

O.U.G. nr. 5712007 M. Of, nr. 442/291un. 2007 

prdonanjă de urgenţă prlvind regimul ar/i/or naturale protejate, conservarea habitatelor nature/a, a 
florei şi rennet sălbatice 

aprobată Cu modificări şi comp!etări prin L. nr. 49/2011 M. Of. nr. 262/13 apr. 2011 

i modificăd prin 

2 modificărl prin 

O.U.G. nr. 154/2008 M. Of, nr. 787/25 nov. 2008 
Ordonan{ă de urgen{ă pentm modificarea şl completerea 
Ordonan(el de urgenlă a Guvemului nr. 57/2007 prtvind 
mgimul atiilor nalurale protejate, wnservarea habitats/or 
naturals, a Oarel şl faunel sălbatice şl a Legii vănătodl şi a 
prolectiei fondului cinegetic nr. 407/2006 

respinsă pdn L. nr. 34/2016 M. Of. nr. 219/24 mar. 2016 

L. nr. 329/2009 M. Of. nr. 761/9 nov. 2009 
Loge pdvind reorganizarea urlor autorifăSl şi inslltufii publics, 
ra(lonalizarea cheltulelilor publics, susţinarea medlului de 
afaceri şi reapectaraa acordurilor-cadet cu Comisla 
Europeană şi Fondul Monster Intemailonal 

modrjicn art. 27, art. 28, art. 31 alias. (2) şi 
(3), art. 33 olin. (2) pm/ca httroductivă şi 
/it. d), art 36 alin. (1), art. 37 a/in. (2), an. 
38 alias. (1) pmlea introductivă şi /it L), c) 
şi e), art 38 a/in. (2) şi (3), art 50 alin. (I) 
/it e), art 51 alin. (I) /it. cJ, areca nr. !, 
anew m•.3, anew nr. 41, anera nc SB. 
anera nr. 6; 

introduce a/fn. (/_/) la art. 36, alin. (3,1 /a
art. 37, /it]) la art. 38 alirr. (l). alias. 
(2_I) - (23)/a art. 38, /it. 1)/a art. 52 alin. 
(t) 

in cuprfnsul ordonantei sintagma „Agentin 
Natională penmu Arii Nattu'ale PR•otejate" 
se inloeuieşte mt sintagma ,. Ministervl 
Mediulyd" 
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modificări grin 

J aprobată cu 
modiflcări şl 
completări prin 

L. nr. 49/2011 M. Of. or. 282/13 apr. 2011 
Lege penlru aprobarea Otdonanjei de urgentă a Guvemului 
nr. 57/2007 privind regimul arilfor nalurale protejate, 
conservarea habitatelornaturale, a ilorei şi faunel sălbatice 

L. or. 49/2011 M. Of. nr. 282/13 apr. 2011 
Loge pentru aprobarea Ordonan4el de urgentă a Guvemufui 
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturala protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a iforei şi faunei săibatice 

S madificări prin L, nr. 187/2012 M. Of, nr. 757/12 nov. 2012 
Loge pentru punerea tn aplicara a Legli nr. 286/2009 privind 

. Codui penal 

(v. Oecizia i.C.C.J. or. 4/2014-M. Or. nr, 434/131un.2014) 

ntodi/tcă art. 4 pct. 4, pct. 7lit. d), pct /2. 
pct. 16, pct, l7, pct. 18, pct. 2/, pci. 25, pct. 
28, pct. 19. pci. 30 şi pct. 31, arc 5 a/in, 
(4), art. 8 alirr. (!) lit, a), b) şt c), al/n. (2) ş/ 
a/in. (3), art. 9, arc 10, art. 11 a/in. (1) /it 
b), a/in. (2) şi (3), art. 14 a/in. (2), art 15. 
cap. 11 titlul sect. a 3•a, art. 16 a/in. (2), (3) 
şi (4) ltt. b) şi c), at'!, 17 a/in. (1) lit. a), art. 
18 a/in. (I) şi (4), art. 19 a/in. (3) şi (5), art. 
20 a/in, (1) şi (3), art. 21, art. 22 a/in. (I)-
(4), a/in. (6) pat/ca inModnctivă şi /it.,)), g) 
şi if, alit,. (8) /IL  e)-/r) şi a/irr. (9,)/it eEl,,) şi 
m), art. 23, art. 26 a/in. (1), (2) şi (4), art. 
27, art 28, art. 30, art. 31 alit,. (2) şi (3), 
art. 33 a/itt. (1) par/ca introductivă şi /it.,)), 
a/in. (2) partea introductivă şi /it. d) Siff, 
a/in. (6) şi (7), art. 34 a/in. (1), arc 35 alit,. 
(/) şi (3), art 36 al/n. (!j şi (2), art. 37 a/in. 
(2), art. 38 alit,. (1) partea introductivă /it. 
b), c) şi e), a/in. (2) şi a/in. (3), art. 39 a/in. 
(2), art 43 alit,. (3)-(5J. alit,. (6), (7), (9) şi 
(11). art 44 /it, a), art. 45 alit,. (/) partea 
inrroductivă, art 49 alit,. (3), art. 50 a/in. 
(li/it c) şi e), art. 52 a/in. (!) /it. c), art. 53 
alirr. (2f /it. a), b) şi i), a/in. (3) /it. g) şi k), 
art 55, art. 56 alit,. (I), aneve/e nr. !, 3, 
44, SB şi 6; 
introduce pct l2_/ şi pci. 32-39 la art 4, 
/it. b_I) şi b_2) la art. I1 a/in. (I), a/in. (4)-
(7) la art. 11, alit,. (3) şi (4) la art 14, alit,. 
(6) la art. 19, alit,. (7_i) la aiL 32, /it. k) /a 
art. 22 a/in. (8). /it 9/a art 22 a//u. (l1), 
art 28_I, alit,. (4) şi (5) la art. 29, a/in. (4) 
şi (5) /a art. 31, altn. (1_I) la art. 36, a/in. 
(3) la art, 37, /it. n la art 38 a/in. (!), a/in. 
(2_I).(2~3) la art 38, alit,. (5_1) şi (5„-2) la 
art. 43, /it. Q şij) la art. 52 alit,. (/), lit /Q. 
m) la art. 53 a/in. (I), /it. 9-o) la art. 53 
aliu. (2), /it I) /a art 53 alirr. (3), a/in. 
(3_I) la art. 53, a/in. (/_I) la art. 56, art 
56_1; 
abrogă art. 14 a/in. (1), art. /7 a/in. (1) şi 
(3), art. 22 al/n. (6) /it e), art. 43 a/in. (8), 
(/0) şi (I2), art. 50 alit,. (1) /it b), art 53 
alit,. (3) /it. b); 
abrogă art. id/it O. U.O, at /5412008 

modiftcă, la data de 1 februarie 20/4, art. 
52 
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s modifrcări prin~ 

r modlficări pin 

O.U.G. nr. 31/2014 M. Of. nr. 416/41un.2014 
Ordonantă de urgentă pentru modi8carea şi completarea 
Ordonanfei de urgenfă a Guvernului nr. 57/2007 prfvind 
regtmut adllor naturals protejate, conservarea habitatedor 
naturals, a fiorei şl found i sătbalice 

aprobată pin L. nr, 161/2014 M. Or. nr. 907/15 dec. 2014 

O.G. nr. 20/2014 M. Of. or. 632/29 aug. 2014 

Ordonanfă pentnr modificarea şi comptetarea Ordonantei de 
urgen(ă a Guvemulul or. 57/2007 privind regimul sitter 
naturals protojale, conservarea habitatelor naturals, a fiored şi 
faunet sălbattce 

aprobată Cu modlticărl şl L. nr. 73/2015 M. Or. nr. 252/15 apr.2015 
complelări pin 

e modiflcărl pin L. nr, 161/2014 M. Of. or. 907/15 dec. 2014 
Loge privind aprobarea Ordonantei de urgenfs a Guvernului 
nr. 31/2014 pentru modificarea şi comptelarea Ordonantei de 
urgenfă a Guvemulul or, 57/2007 privtnd regimul arillor 
naturals protejate, conservarea habitatelor naturals, a floral şi 
faunel sătbatico. 

o modi6cări pin L. nr. 73/2015 Ni. Of. or. 252/15 apr. 2015 
Loge privind aprobarea Ordonanfei Guvemulut nr. 20/2014 
pentru modificarea Ordonante•r de urgentă a Guvemulut nr. 
57/2007 privind regimut antler naturals protejate, consorvarsa 
habitatelor naturals, a floral şt faunei sălbagce 

ro modificări pin 

Ii moWtiicăd pin 

`-2 modifrcăi pin 

15 modificări pin 

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

Loge privind Codul fiscal 

O.G. nr. 7/2016 . M. Of. nr. 66/29 tan. 2016 
Ordonantă pentru coniptetarea Ordonan(ei de urgenfă a 
Guvernulul nr. 5712007 privind reglmul antler naturate 
prolejale, conservarea habitatefor naturals, a florei şi faunei 
sălbatice 

aprobată pin L. or. 194/2016 M. Of. nr. 874/1 nov. 2016 

L. or. 34/2016 - M. Of. or. 219/24 mar. 2016 

Loge privind respingerea Ordonanfel de urgenfă a Guvernului 
or. 154/2008 panlm mod':ficarea şi completarea Ordonanfei de 
urgentă a Guvemulul nr. 57f2007 privind regimul antler 
naturals protejate, conservarea habttatelornaturate, a floral şl 
faunel sălba0ce şi a Legii vanătonl şi a protecfiei rondului 
cinegetic or. 407/2006 

L. nr. 95/2016 : M. Of. nr. 369/13 mat 2016 

Loge pivind fn0in(area Agent/el Nafionale pentru And Naturals 
Protejate şl pentru motlificarea Ordonanfei de urgenfă a 
Guvemului nr. 57/2007 privind regimut aritlor naturals 
pmtejate, conservarea habltatelor naturate, a fiorel şi faunei 
sălbalice , . 

r4 modiflcăi pdn L. nr. 194/2016  Ni, Of. nr. 674/1 nov. 2016 

Legs pnvind aprobarea Ordonanlei Guvernului or, 712016 
pentru completarea Ordonanfei de urgen(ă a Guvornulul or. 
57/2007 privind regimul aiilor naturals protejate, conservarea 
habitatefor naturals, a fioref şi faunei sălbatice 

nradffrcă cap. 11 titlul sec//unit a 2-a, art. 8 
a//ti. . (!), art. /8 a/in. (I) lit. b); 
introduce pct. 17_1 /a art. 4, alive (7) /a art, 
8, /it b_,1) la an. 18 a/in. (I) 

,nod 6cá art. 16 a/in. (1), art 18 alfn. (1) 
/it b), art. 21 atilt. (2) şi (7) 

aprabăO.UG. mt 31/20/4 

aprobă O.G. rrr. 20/20/4 ş1 modffrcă art. S 
a/in. (5), art. 8 alias (6), art 11 alias. (1) /it. 
hi), art. 21 a/in. (1); 
introduce a/in. (5_I) şi (5_2) la art. 8; 
abragă art. 8 a/in. (7) 

abrogă la I ianuarie 2016 art. 26 a/in. (3) 

introduce a/in. (1_i) şi (1_2) la art. 35 şi 
/it. m) şl n) la art. 53 a/in. (3) 

respingeO.U.G, at'. 154/2008 

modifrcă at. 17 alias. (1) /it, a), art (18) 
a/in. (1) lit a)-c), art. 20 a/in. (1), art. 56 
a/in, (1)1 

abragă art. 18 a/in. (I) /it. d) şi e), art. 20 
alia. (2) şi (3) 

aprobă O.G. nr. 7/2016 
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r5 moditicări prin 011.G. nr. 13/2018 M. Or. nr. 218/12 mar. 2018 
ordonantă de urgenjă pentru modil'icarea unor acts normative 
din domoniul prolecjiei mediului 

aprobată cu modi8cărl prtn L. nr. 162/2018 M. Of. nr. 586/11 iut. 2018 

+e modificări prin L. nr. 148/2018 M. Of. or. 523/26 lun. 2018 
Loge panlru modi8carea alto. (1) at art. 38 din Ordonanja de 
urgenjă a Guvemului nr. 57t2007 privind regtmui artilor 
naturate protejate, conservarea habitatelor naturals, a gorei şl 
faunel sălbalice 

It modificări prin 

rs modificări prin 

te modlBcări prin 

ta modificărf prin 

L. nr. 158/2018 M. Of. or. 581/9 iul. 2018 
Loge pentru modificarea şi completarea Ordonanjei do 
urgenjă a Guvemulul nr. 57/2007 privind regimul ariilor 
naturals prolejate, conservarea habitalelor naturals, a 0orei şi 
(aunsi sătbatice 

O.U.G. or. 75/2018 M. Of. or. 631/19 iul. 2018 
Ordonanja de urgenjă penlru modificarea şE comptelarea unor 
acts normative In domeniuf prolec{iel mediului şi at regimulul 
sirăinilor 

D.C.C. nr. 214/2019 M. Of. or. 435/3 fun. 2019 
Oecizia nr, 214 ding aprilie 2019 referitoare In obiecjla de 
neconslitujlonalitale a dlspozi[Illor Legii privind aprobarea 
Ordonanjel de urgenjă a Guvomulul or. 75/2018 pentru 
modificarea şi compteta±sa unor acts normative in domentul 
protecjiei mediului şi at reglmului străinilor, precum şi a 
Ordonanjol do urgenjă a Guvemului nr. 7512018 tn ansamblut 
său 

L. or. 220/2019 M. Of. nr. 926/18 nov. 2019 
Loge privind modificarea şi completarea unor acts nonnative 
din domoniul protecjtei mediului 

nwr/ijică art. /8 a/in. (1) /it. a)-c); 
abrogă art. 19 a/in. (I) 

nrodr)că art. 38 a/in. (1) parted introductivă 

rnodifrcă art. /0; 
introduce a/in. (4) - (7) la art. 56_1 

modiJtcă art. 4 pct. 32 şi 36, art. 16 a/in. 
(3), art 18, art. 20, art. 21 a/in. (2), art 28 
a/in. (10) şi (11), art 28_1, art. 30 alia. 
(3) - (5), art 42 altrr. (4), an. 43 a/in. (7) şi 
(11), art. 50 a/in. . (1), art. 52 lit b), art. .53 
a/in, (1) //t])ş/art. 561 a/in, (3) 

snspendă pentnt 45 de vile dtspo_iliile 
O. U.C. as'. 7512018 (termenul se lruplineşte 
in data de 17 iulie 2019), drtpă care 
operea_ă dispoziliile art. 147 din Constinrlie 

rnodifrcă art 4 pct 32 şi 36, art. 16 a/in. 
(3), art. 18 a/in. (1) şi (4), art 20, art. 21 
a/in. (2), art. 28 a/in. (10) şl (11), at. 28_1, 
an. 30 alia (3) -(5), art 42 a/in. (4), art 43 
alfn. (7) şi (11), art. 50 a/in, (I), art. 52 /it. 
b), art. 53 a/in. (1) lit.,), , at. 56_I al/e. 
(3)l 
introduce al/n. (3 1) la art. l6 
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EVEN/MENTE SUFER/TE de actul... 

L. nr- 46@008~-~~ 

Loge - Cadu/ silvic 

i republicare cu 
renumerotare Logo - Codul silvic 

M. Of. nr. 611/12 aug. 2015 

M. Of, nr. 238/27 mar. 2008 

z modifcău pun L. nr. 227/2015 M. Of. nr. 888/10 sep. 2015 
Loge pdvind Codul fiscal 

- a modifrcări prin L. nr. 232/2016 M. Of. nr. 972/5 dec. 2016 
Lege pdvind Industria natională de apărare, precum şi pentru 
modificarea şl completarea unor acte normalive 

4 modificău prin L. or, 175/2017 M. Of. or. 569/18 iul. 2017 
Loge pentru modificarea şl completarea Legli nr. 46/2008 - 
Codut Blivlc, precum şl pentru modificarea art. 5 atm . (2) din 
Logos nr. 1g2/2010 pdvind trecerea unor dmmuri forestlera şi 
a lucrărilor de coreclare a toren(ilor din domenlul pubtic at 
stalului şl din administrarea Reglei Nationale a Pădudlcr - 
Romsilva in domenlul public al liner unilăti administmliv- 
ledtodale şl in adminlstrarea consiliiler locate ale acestora 

s completat prin 

abrogă /al imnrarie 2016 art. 130 

modifică art. 36 a/in. (Q; 
introduce a/in. (5) la art. 36 

modifcă art. 2 a/in. (‚2,)/it. e), art. 4, art. 6 
a/in. (2), art. 14 a/in, (4) şi (5), art. 16, art. 
18 part ea intradnctivă, art. 20 a/in. (3), art. 
23 a/in. (!). art. 30 a/in. (Q, art. 32 a/in. 
(1), art. 37 afire. (1) /it. a), art. 59 a/in. (6), 
art. 62 a/in. (3), art 73, art. 90 01(1,. (2), 
art 97 alift. (I) /it a), art 98, art. /05 a/in. 
(1)• art l07 partea intradnctivă a a/in. (1), 
art 120 alirr. (5), aueea; 

introduce art l2_/, a/in. (2_t)-(2_4) la 
art. 21, a/in. (3) Ia art 23, a/in. (2_Q la 
art, 51, /it c) la an. 59 a/in, (3), a/in. (5_I) 
(5_9) la art. 59, alirr. (6_/)-(6_3) la art. 59, 
aliu. (4_/)-(4_3) la art 62, alia. (3) la art. 
68, a/in. (4) !a art 95, /it a_1) şi a_2) la 
art. 97 a/in. (Q, a/in. (2_/) şi (2_2) la art. 
105, a/in. (4) la art. 105, art. 107_I, art. 
133, anew nr l; 

abrngă art. l / a/in. (3)/it. b) 

L. nr. 112/2(318 M. Of. or. 426/18 mat 2018 introduce albs (6) şi (7) /a tart. 36 
Lego penal comptetarea art. 36 din Logos nr. 46/2008 -Codul 
stivic 

s modificău prin L. nr. 230/2018 M. Of. nr. 693/8 aug. 2018 
Loge penVu modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 - 
Codul silvic 

modifică art l6 a/in. (4) şi (I0), art. 37 
a/in. (I) lit. b), art. 59 alrn. (5_/), a/in. 
(5_2) lit a) $ b) Si a/in. (5_5) şi modifică 
anew nr. 1; 
introduce a/in. (16) la ar•r. /6,-
abrogă art. 59 a/in. (5_4) 
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EVENIMEN7E SUFERITE de actul... 

L. nr. 364/2004

Lege privind organizarea şi func(ionarea polfţiei judiciare 

T repubiicare Cu 

renumerotare 

2 modificărf prin 

3 modificări prin 

° admisă excep(ie 
de neconsl. prin 

s modl0cări prin 

M. Of. or, 305124 apr. 2014 
Loge privind organizarea şi func(Ionarea poli(iet judlclare 

M. Of. or. 869/23 sep. 2004 

L. or. 81/2015 M. Of. or. 266/21 apr. 2015 
Loge pentru modificarea şi comptetarea Legii nr. 360/2002 
privind Statutul poli(istului, precum şi penim modificarea an. 7 
alin. (2) dln Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi 
runc(ionarea politieijudiciare 

D.C.C. nr. 317/2019 M. Of. or, 605/23 iul. 2019 
Decizla nr. 317 dln 21 mal 2019 referitoare la excep(Ia de 
neconstitu(ionalitato a dispozi(iilor art. 2 atm . (1), (2) şi (3) şl 
art, 6 alln.. (1) din Legea or, 364/2004 pdvind organizarea şl 
func(lonarea poli(7eijud'.clare 

D.C.C. or. 317/2019 M. Of. or. 605/23 jul. 2019 
Decizla nr. 317 dln 21 mat 2019 referltoare la excep(ia de 
neconslttu(tonalitata a dlspozi(Vilor art. 2 attn. (1), (2) şl (3) şi 
an.6 alto. (1) dfn Legea or. 364/2004 pdvind organtzarea şt 
Nnc(tonarea poli(tel judiciare 

O.tJ.S, nr. 20/2020 M. Of. or. 103/11 feb. 2020 
Ordonan(ă de urgen(ă pentru modi0carea şt completarea Legii 
nr. 364/2004 privind organtzarea şl func(tonarea poll(lel 
ju dicta re 

nnrdfj]că an. 7 alin. (2) 

suspendă pentru 45 de zile dispozilit/e art. 
6 al/n. (1) (termenul se inrplineste la data 
de S seprembrie 2019), dupe care opereazn 
prevederile art. 147 din Cansvingie 

art 6 alin. (I) 

modiJică art. 2 a/in. (1) - (4), art 3, art 4, 
art 5, art. 6 a/in. (I) şi (2); 
frr cuprinsul intregfi legfi siutagnra 
,. arganele de cercetare ale pail/el 
judicim-e"se inlocuieşte ca sintagnra 
„arganele de cercetare pena/ă a/c po/i/tet 
judiciare'; 
introduce art. 2_l ,pi alin. (2_1) - (2_4) la 
art 6 
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EVENIMENTE SUFERITE de actul... 

O.U.G. nr. 27/2006 M. Of. nr. 314/7 apr. 2006 

Ordonanjă de urgenfă privind sa/arizarea şi alto drepturi ale judecătari/or, procurorilor şi a/tor 
categorii de personal din sistemui justijiei 

aprobată cu modi0cări şi completări prin L. it. 45/2007 M. Of. nr. 169/9 mar. 2007 
(v. D.C.C. nr. 1059/2007 -M. Or. nr. 860/17 dec. 2007 (art. 10 alin. (5)) 

I modificări pdn 

z aprobată Cu 

modificări şi 
complelări prin 

L. nr. 45/2007 M. Of, nr. 169/9 mar. 2007 
Loge penal aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvemulul 
nr. 27/2006 privind salarizarea şi alto drepturi alejudecălorlor, 
procurorilor şl altar calegoril de personal din sistemul lustitlei 

L. sir. 45/2007 M. Of, nr. 169/9 mar. 2007 
Lego peMw aprobarea Ordonan(ei de urgentă a Guvemulul 
nr. 27/2006 privind salarizarea şi alto drepluri ale judecătorilor, 
procurorilor şl altar categorii do personal din sistemul justitiel 

a modlficări prin O.U.G. nr. 100/2007 M. Of. nr. 684/8 oct. 2007 
Ordonan(ă de urgentă pentru modi6carea şi completarea unor 
acte normalive tn domeniul justitiel 

aprobată Cu modificăd şi L. nr. 97/2008 M. Of. nr. 294/16 apr. 2008 
compietări prin 

4 modificări pun D.C.C. nr. 1059/2007 M. Of. sir. 350/17 dec. 2007 
Oacizia nr. 1059 din 14 nolembrie 2007 referiloare la excep(la 
de neconstitufionalilate a dlspozitiilor art 10alin. (5) din 
Ordanan(a do urgenSă d Guvemulul nr. 27/2006 privind 
salarizarea şl alto dreptud ale judocălorllor, procurorilor şi alter 
categorii de personal din sistemul justiliei 

s admisă excepjie D.C.C. nr. 1059/2007 . M. Or, nr. 860/17 dec. 2007 
da neconst. prin Deciz7â nr. 1059 din 14 nolembrie 2007 raferitoare la excepha 

de noconsBtuQonalitale a dispozitillor ad. 10 aim  (S) din 
Ordonanta de urgonjă a Guvemului nr. 27/2006 privind 
salarizarea şi alto drepl'ud ale jutlecătorilor, procurodior şi altar 
calegodi de personal din sistemul juslifiel 

s medlOcări prin O.G. nr. 13/2008 - M. Of. nr. 81/1 feb. 2008 
Ordonan(ă privind creştedle salariale aplicabile judecătorilor, 
procurorilor şl alter calegorii de personal din sistemul jusGtiei 
penlru anti 2008 . 

aprobata prin L. nr. 209/2008 M. Or. nr. 736/30 ocl. 2008 

r modificări prin L. nr. 97/2008 M. Of. nr. 294/15 apr. 2008 
Loge privind aprobarea Ordonan(ei de urgen{ă a Guvernului 
nr. 100/2007 pentru modlricarea şl compietarea unor acle 
normative fn domeniuljustlQel 

rnodrfrcă art. 5, art. 9, art. 1/, art. 13 alin. 
(3), art. 16 alin. (2), art. 23 alin. (1), art. 25 
alhr. (1), art. 26, ar(. 28, art. 39, anew; 
Introduca art. 4_i, albs. (2) to art. 14, alin. 
(2) la art. 15, ass. 24_1, afin. (2_I) la art. 
27, art. 30 ; 
ahrogă art. 13 of/n. (2) şi art. 35 

modiJfcă art 10 al/n. (5);i (8) şi /a 1 
iannarie 2008ar•t.11 a/in.(2) 

suspendă pen/nr o perioadă de 45 de zile 
dispazirri/e art. 10 aim . (5) (ternrenrd se 
fsnplineş/e la 30 inn. 2008) după care 
operează prevederile art 147 a[/n. (I) din 
Cons!fagle 

art. 10 al/rl. (5), 7n rnăsura in care /list (tide 
discrinrinări, in c•eea cc priveşte 
.ralar/raren, intro rrrcnrhri/ CSMcu 
act/vilate permanentă şi membrti CSrllJără 
activitate permanentă 

se majorează valoarea de referhgă 
sectorială 

aprobă cn modrfrcări O.U.G. ra•. 100/2007 
şi nrodifrcă art. 11 alin. (2), art. 23 a/hr. (2); 
introduce art. 31 / 
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a modificări prin L. nr. 330/2009 M. Of. nr. 762/9 nov. 2009 
Lege-cadr0 pdvind salarizarea unilară a personalului pfălil din 
fonduri publice 

la data de 12 uov. 2009, abrogă art. /9 ş/ 
art. 20 şi la da/a de l Ian. 2010, abragn 
ordonanfa de ragenlă en ercep(ia art. 10 
a/in. (8%, art. ITalin. (4), art. 12-14, art. 15 
alin. (l), art. l7, art 22-29, art. 30-31, art. 
31_1 aliu. (2), art. 32-34, art. 37-41 

(v, D.C.C, nr. 161512011-M, Of, nr. 99/8 feb. 2012; Oecizla I.CC.J. nr. 11/2012- M. Ot. nr. 734/31 ocl. 2012 (art, 
30) 

9 modifrcărl prin L, nr. 284/2010 M. Of. tlr. 877/28 dec. 2010 ala•ogă art. 24_1 
Lego-cadnr pdvind sa)adzarea unitară a personalutui plătit din 
fondud publics 

(v. D.C.C. nr. 1615/2011 -M. Of. nr. 99(8 feb. 2012 (anexa nr. II cap. I it. B art. 7); Decizia LC.C.J. nr. 1/2014 -M. 
Of. nr. 260/9 apr. 2014) 

lo modificări prin L. nr. 214/2013 M. CL nr. 388/28 iun. 2013 ntodfficlr art. 23 alin. (1) 
Loge pentru aprobarea Onionan(ei de urgen(ă a Guvemului 
nr. 4/2013 privind modl8carea Legli nr. 76/2012 penlru 
punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pontru modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe 
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EVENIMENTE SUFER/TE de acfut ... 

L. nr. 135/2010 M. Of. or. 486/15 iul. 2010 

Lege privind Codut de procedură penală 
(v. Decizla I.C.C.J. nr. 25/2014 -tel. Of. nr. 935/22 dec. 2014 (art. 480-485); DecliJa I.C.C.J. nr. 512014- M. Of. nr. 80/30 Ian. 
2015 (art. 347, 348); Decizia LC.C.J. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 150/2 mar, 2015 (art. 431 alin. (1)); Oscizia l.C.C.J, nr. 4/2015 - M. 
Of. nr. 157/5 mar. 2015 (art 215 alin. (8)); Decizla I.C.C.J. nr. 2/2015 - M. Of. nr. 159/6 mar. 2015 (art. 465); Dacizla LC.C.J. nr. 
7/2015 -M. Of. nr. 234/6 apr. 2015 (art. 399 aUn. (3) It. d) şl alln. (4)); Decizla LC.C.J. nr. 5/2015 - M. Of. nr. 248/10 apr. 2015 
(art. 426); Decizia LC.C.J. nr. 22/2015- M. Of. nr. 486/2 iul 2015 (art. 466 atln. (1)); Declzia LC.C.J. Hr. 496/2015 - M. Of. nr. 
708/22 sep. 2015 (art. 335 alma. (4)) 

+ promulgată prin D. nr. 774/2010 M. Of. nr. 486/15 iul. 2010 
Decret pentru promulgarea Leg!! privind Codul de procedură 
penală 
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3 modificărl prin L, nr. 255/2013 M. Or. nr. 515/14 aug. 2013 
Lege pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Cadul de procedură penală şl penlru mod(ficarea şi 
completarea unoracta nonnattve care cuprind dlspozi(II 
procesual penale 
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nrodiflcC, la 1 febrtrarie 2014, art I alias. 
(3), art 3 a/in. (1) lit c), art. 3 a/irr. (3) şi 
(6), art 10 a/in. (3), ar•t. 12 a/hr. (3), art 17 
a/in. (2), art. 19 a/tn. (I) şi (3), art. 20 a/in. 
(6) şi (7), art. 21 a/in. (1) şi (3), art. 24 a/in. 
(2), art 25 alias (1), art 25 alias. (5), art. 26 
alit,. (p şi (3), art. 27 alias. (2) şi (7), mt. 
31, mt. 36 a/in. (I) fit a) şi b), art. 38 afro. 
(1) /it. d), art 40 alias. (I), an. 40 a/in. (4), 
art 43 a/in. (3), m•t. 48 alias. (1), m•t. 53 /it 
e) şi J), art. 56 alias. (1) şi (3) - (5), art. 58 
al1n. (3), art 63 alias. (3) şi (4), art 64 alias. 
(4), art 65 alias. (4), art, 67 ali,r. (4), art 69 
a/in. (3), art 71, art 72 alias. (1), (5) şi (6), 
art. 73 alia. (3), (4) şi (5), art 74 a/in. (1) -
(3), art 75 a/in, (2,)- (4), art 76, art, 80 
alias. (1), art 85 a/Br. (2), art, 86, art. 88 
a/in. (3) şi (4), art. 9/ a/ia. (2) şi (3), art 92 
denrani -ca rnargina/i , art. 92 alias. (1), (6) 
şi (7), art. 93 a/in. (I), art. 94 alias. (1), (3) 
şi (4), art. 97 a/in. (1) lit. e), art. 100 a/in. 
(3), art 102 alias, (3), art 103 alias. (3), art, 
105 a/in. (4), art. 106, art 107 a/in. (I), 
art. 108 alias. (3), art, /09 a/in, (3), art. 110 
albs (I) şi (4), art. 116 alias. (3), art. 117 
alias. (4), art. 118, art. 121 alias. (6),an. 129 
a/in. (1) şi (3), an. 13/ a/in. (4), art. 133 
alias. (2), demmnirea cap. IV din tb/al IV a/ 
fr/ti generate, art 138 a/in. (1), (2), (9) -
(11) şi (l3), art 139 a/in. (2) şi (4), art 142 
a/in. (2), art. 143 alias. (4), art. 144 alias, 
(3), art. 146 a/in. (3), art. 148, art 149, art. 
150, art. 151 alias. (3) /it. c) şi a/in. (8). art. 
152, art 153, demanirea cap. V din tit/u/ IV 
al Părlii generate, art. 154, denrrmirea 
cap. VI din tit/u/ IV a/ Păr/il generate, art. 
157, art 158 alias. (2) lit b) şi d), art i58 
a/in. (7) /it. Q, art. 158 alias. (8), art 159 
a/in. (10), art 159 alias, (14) /it c), art, 162 
alias. (4) şi (5), art. 168 denumirea 
marginaln, art. 168 a/in. (2), mt. 168 a/in. 
(6) lit. f), art 168 a/in. (8), art 168 alias. 
(11), art 168 alias. (l2), art 168 alias. (13) 
/it a), art. I70 a/in. (l), art 170 a$n. (2), 
denamirea cap. VII di„ tit/al iV a/ Pnr(ii 
generate, ar•t. 172, an. 173 alb,. (2), art 
178 all;. ‚'4,)/it b), art 184 a/in, (I), (3), 
(14) şi (16), art. 185 alias. (8) /it a), art. 188 
alias. (1) şi (1), art. 189 alias. (3), art 190 
a/in- (I), (5) şi (7) - (/0), art. /9/ alias. (1), 
(3) şi (4), art. 192 dernanirea nrarglaală şi 
alias. (1), art 193 a/in, (2) şi (3), art. 194 
denarnirea ma,ghrală, art. 195 deaumirea 
nrarginală şi par/ca intradactivă a a/in. (I), 
art. 196 alias. (3), art. 198 a1/a. (1) şi (2), 
art. 203 alias. (2) şi (5), art 204 alias. (I), 
(2), (6). (II) şi (/2), art 205 alb,. (2), (6) şi 
(10), art. 206 a11n. (7), art. 109 a/in. (4), 
mt, 210 alias. (2) şi (6), art 212, mt. 213, 
art 2/5 alias. (2) /it d), art. 2/5 a/in, (5) şi 
(7)- (9), art. 216 alias. (2). art 217. art. 220 
alias. (2), art. 22/ alias. (2) /it b) şi a/in. (7), 
art. 228, mt. 131, art 238 alias. (2), art. 239 
alias. (2), art 240 alias. (I), art 241 alirr. (l) 
/it. d), ar•t. 242 alias. (5), (7) şi (8), art. 243 
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alit,. (4), art. 249, art. 253, art. 257 a/in. 
(2), (5) şi (6). art. 259 attn. (5), art. 260 
alt';. (2), art. 261 a/in. (4), art 262 alirr. 
(2), art. 263, art. 266 a/in. (1), art. 276 
aliia. (1) şi (3), art. 283 alit,. (4) lit g), art 
283 alit,. (4) /it a), art 284, art 286 alb;. 
(4). an. 288 atirr. (2), art. 289 a/in. (2), art. 
291, at. 293 a/in. (3) şi (4), art 294 alit,. 
(I) - (3), art. 296 alit,. (2) şi (3), art 298 
a/in. (1), art. 305 a/in. (3), art. 306 a/in, (1) 
şi (5), art. 308, art. 309 al/n. (1), arc 311 
a/in. (1) şi (2), art 315 a/in. (I) şi (2), art 
316 alit,. (/), arc 318, art. 32/ alit,. (2), 
art 326, art 328 a/in. (1), art 334 a/in. 
(2), art 335 a/in. (2) - (4), arc 339 a/in. 
(4), art. 341, art. 342, art. 343, art 344, 
art. 345, art. 346, art. 347, art 349, art 
351 alit,. (2), art 352 a/in. (7), (8) ş( (10) -
(12), art 353 denurn(r ca nrarginată şi alb:. 
(1). (2) şi (7), art 356 alt,'. (4), an. 360 
alt,'. (2), art. 363 alit:. (4). art 366, art 
368 a/in. (1), (2) şi (4), art. 370 altrr. (2) şi 
alien (4) /it e), art. 374, art. 375, art 371 
art. 378 a/in. (1) şi (3) - (5), art. 38/ altrr. 
(3). (6), (8). (10) şi (12), art. 386 a/in. (1), 
art 391 al/n. (1,) art. 395, art 396 a/it,. 
(3), (4) şi (8), art. 399 alb,. (8) şi (9), art. 
403 alit,. (2) şi (3), art. 404 alit,. (1) - (3) şi 
(7), art 407, art 409 alt:;. (1) lit. c), art. 
412, art. 420 attn. (12), cap. IV din titlul l!! 
al Păr(Ii speciale devise sea(iunea 1 din 
cap. V tiltrtl 111 at Păr(ii speciale, sec(tunile 
1.3 ale cap. V din titlul I/I a! Păr(it spec/ale 
devi's secpuntle 2-4 ale cap. V din 11111111/1 
al Păr(ti speciale. art 426, art 419 a/in. 
(I), art. 434 a/in. (2), art 436 a/in. (I) lit. 
b), an. 438 alt's. (I) pct. 1, art 439 alit:. 
(I), art. 440 alit,. (2), art. 441 a/ia. (1), air. 
453 al/n. (3) şi (4), art. 459 a/in. (1), at 
460 alltr. (1), art. 465 afro. (3), (4) şi (12), 
art. 466 attn. (1) - (3), art. 468 alit,. (1), art. 
469, art. 471 a17tr. (1), art. 473 alit,. (1), (2) 
şi (9), cap. V1 di', tit/u1 /1/ al păr/li 
speciale, denunrirea sec(iunit a 2-a, an. 
475, art. 476, art. 477, art 482 [it 1t), art. 
485 alts. (1), art, 486, art. 488, art. 491, 
art. 492, art. 493, art. 494, art. 496, art 
497 a/itr. (!) şi (2), art 498, art. 502 alb:. 
(1) şi (1), art 503 alts. (2), art: 506 a/in. 
(4), art. 509 alin. (3), art 511, art. 516 
a/in. (2), art. 523 alit;. (2), art. 524, art. 
525, art 526 at(n. (3), art. 528 a/in. (2), 
art. 548 a/in, (1), art. 554 alto. (1), art. 555 
alh:. (1), wt. 556 alit,. (I), art. 557 
denumirea maigiaală, art. 559, art. 560 
a/in. (2), art. 562• art 564, arc 574, art 
576 a/in. (2).Partea specială fit/i'7)' cap. 
111 dennniirea sec(lnntt 1, art, 582, art. 583, 
art. 585 alias (1), art. 587 all;. (4), art 588 
alli:. (I), (3) şi (4), art 589 alit,. (I) lit a), 
art. 591 alit,. (3), art. 592 altn. (I); 
introduce alin.(6) Ia art. 25, /it c_/) la art. 
36 alitt (1), lit e) - h) la arc 38 alias (1), 
lit. d) şi e) /a art. 39 alit,. (1), sec(iimea a 6-
a după mY. 63, altrr. (5) şi (6) la art. 64, /it 
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g, l) la art. 8/ a/in. (1), alit,• (2) la art 8/, 
/it. a_!) la art. 83, (it g l) la art 83, a/in. 
(8) la art. 94. al/n. (3) /a an. 97, a/in. (4) 
la art. /08, a/in. (9) la art, /40, art. /42_I, 
a/in. (2/)/a art 143, a/in. (/6) la art. 168, 
sec(karea a 3-a după art. 168, a/in. (2_l) -
(2_5) /a art, /70, art. 181_/, a/in. (/7) la 
an. 209, a/in. (4) /a art. 218, a/in. (4) la 
ar[. 220, albt. (1 /) la an. 222, a/in, (3) la 
art. 127, a/in. (4_/) /a art. 130, alit,. (1_I) 
la an. 241, an. 252_1 - 252_4, a/in. (8,1 /a
art 157, al/n. (7_l) /a art. 259, alit,. (l3) 
Ia art 259, a/in, (2_l) şi a/in. (7) la all. 
260, art. 261_1, demarurea ntargbrală la 
art. 267, /it d) la art 275 a/in. (1) pct. 2, 
an. 294_1, alit,. (4) la art 305, a/in. (6) şi 
(7) la art 304 a/in. (5) la art 315, a/in. (5) 
la art. 335, a/itr. (10) /a art. 353, a/in. (6) la 
art. 364, a/in. (/0) la art 396, a/in. (/0) /a 
art 399, a/in. (4,1/a art. 403, a/in. (‚4_I,) la 
art, 439, alit,, (5) la an. 466, an. 474_1, 
art 477_/, cap. 1_/ dnpă art. 488, cu an. 
488_i - 488_6, lit. 4)/a art. 501 alit,. (I), 
art. 501/, cap. IX după an. 549 cu art. 
549_1, a/in. (6) (a art. 553, a/in. (/_/) la 
an. 556, alitt. (2_1) la art 556, a/in. (/O) la 
art. 557, art. 587_1 dnpă tidu/sec(iuni! / a 
cap. 111 al tithdui V a( Par•(ii specia/e, 
sec•/iunea 1_1 după an. 582, alin. (5,1/a art. 
599; ' 
abrogă art. 24 a/in. (3), art 15 a/in. (4). 
art 26 a/in. (4), art. 102 alit,. (5), art, l /1 
a/in. (2) lit. g). art / 16 a/in. (5), art 124 
a/in. (6) şi (I), art. /29 a/in. (?), art. 155, 
art 170 a/ia. (3). art, 174 a/in. (3), art. 310 
a/ht. (4), art. 2/5 alit,. (10) - (/5), art. 141 
a/in. (1) /it e) - gL art. 261 a/in. (6), art. 
283 a/in. (4) /it j), art. 286 a/in. (3), art 
353 a/in. (5), art 361 alnr. (1), art 388 
alhr. (5), art. 438 a/in. (I) pct. 1-6, 9, 10, 
l3 şi 14, art, 480 a/ftr. (3), art 506 alit,. (3) 
şi a/in. (5), art 512, art 523 alitr. (1) /it. e), 
art. 590 alit. (3) 

a modiflcdri prin O.U.G. nr. 3/2014 'M. Of. nr. 98/7 feh, 2014 
Ordonanjă de urgenlă pentru tuarea unor măsuri de 
implementare necesare aplicării Legil it. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru Implemenlarea altar acie 
normative 

aprobată Cu modifcări prin L. it. 58/2016 M. Of. v.285/14 apr. 2016 

4 admisă excep(ie p,C.C, at. 599/2014 M. OF. nr. 886/5 dec. 2014 
de neconst. prin Decizia nr. 599 din 21 oclombrie 2014 referitoare la excep(la 

de neconstitu(lonalitale a dispozi(illor art. 38 alln. (1) III. 0 şl 
art. 341 alin. (5)-(8) din Codul de procedurălpenată 

madiftcă art. 56 a/in. (3) (it b), art. 106 
a/in. (/) şi (2), art. 309 alia. (I), art 474_1, 
art. 477_1; 
introduce a/in. (6) la art. 56, cap. /11_i cu 
art. 425_/ 

ddarite ercep/ia de neconstitu/iortalitate a 
dispoziliilar art. 341 a/in. (5) şi constată 
că s•a/u/ia legislativă panivit căreia 
judecătora/ de canra•ă prelirninară se 
pronun(ă asupra plăngerii „fară 
participarea petenndui, a procurandui şi a 
hit irna/ilor"este neconstitu(ională. 
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s admisă excep(le D.C.C. nr. 641/2014 M. Of, nr. 887/5 dec 2014 drspo.i/iile art. 344 Olin. (4) sun! 
de neconst. pdn Decizia nr. 641 din 11 noiembde 2014 mferitoare Ia exceptfa neconstitu(ionale 

de neconstilutionalitale a dispozitiiler art. 344 Alin. (4), ad. 
345, ad. 346 alln. (1) şi art. 347 din Codul de procedură penaiă 

s admisă excep{le D.C.C. nr. 641/2014 M, Of. nr. 887/5 dec. 2014 
de neconst. prfn Decizia nr, 641 din 11 noiombde 2014 roferitoam la excep(ia 

de necanstnutlonalitato a dlspezitiilorart. 344 alin, (4), art. 
345, art. 346 aim , (1) şl art. 347 din Codul de procedură penală 

T admisă excep{ie D.C.C. nr, 641/2014 M. Of. nr. 887/5 dec. 2014 
de neconst. grin Decizia nr. 641 din 11 notembrte 2014 referitoare la excepffa 

de neconstllutionalilate a dlspoziQllor art. 344 alin. (4), art. 
345, art. 346 alln. (1) şl art. 347 din Codul de procedură penală 

s modificăr) prin O.U.G. nr. 82/2014 M. Of. nr. 911/15 dec. 2014 
Ordonantă de urgen(ă penim modi9carea şl complelarea Legii 
nr. 135/2010 pdvind Codul de procedură penală 

aprobală Cu modi6cări prin L. rlr. 75/2016 M. Of. nr. 334/29 apr. 2016 

a admisă excep{ie D.C.C. nr, 712/2014 M. Of. nr. 33/151an. 2015 
de neconst. prin Decizia nr. 712 din 4 decembde 2014 mferitoare in eaceptia 

de neconstilu(ionaiilate a dispozitiiior art. 211-217 din Codul 
de procedură penală 

m admisă excep{ie D.C.C. or. 663/2014 M. Of. nr, 52/221an. 201$ 
de naconst. pdn Decizia nr, 663 din 11 nolambrie 2014 reforitoara la excop(ia 

de neconstitutionalitate a dispozitillor art. 339-346 din Codul 
do procedură penală 

it admisă excepSie 
de neconst. prin 

D.C.C. nr. 76/2015 M. Of. nr. 174/13 mar. 2015 
❑edizia nr. 76 din 26 februade 2015 refedtoaroia excep(la de 
neconslitu(lonalilato a dispozi(itor art. 374 Alin. (7) leza a daua 
din Codul de procedură penală 

tz admisă excepQe O,G.C, nr, 166/2015 M, Of. or. 264/21 apr. 2015 
de neconst, prin Decizia nr. 166 din 17 madie 2015 refedtoare la excop(la do 

neconstllu{lonailtate a dispozipilor art. 54, art. 344 alin. (3) şi 
(4), art. 346 aim . (3) şi (7), art. 347 şl art. 549 1 din Codul de 
procedură penală 

+a modiffcări prin D.C.C. nr. 166/2015 M. Of, or. 264/21 apr. 2015 
Decizia nr. 166 din 17 martin 2015 refedtoare la excep{la de 
neconstilutionalitate a dlspozi(fiior art. 54, art. 344 alin. (3) şl 
(4), art. 346 Alin. (3) şi (7), art. 347 şi an. 549 1 din Codul de 
procedură penală 

Consilint Legistath' - 30 martin 2020 , 

adinite ercep(ia de nccon.rtinr(ioitalitate şi 
corrstraă că so/u(ia /egislaiivă caprinslt in 
art. 345 a/in. (1) şi in art. 346 alin. (1). 
potrivit căreia judecătorul de canreră 
prelirninară îe promrti/ă ..J'ä parliciparea 
pracmorulai şi a inculputitlui ", es/e 
ircconstitu(iairală 

adntite escep/ia de neconstinr/iana(itate şi 
consvată cä dispoziliile an. 347 atirt. (3) 
rapor4aie la cele ale art. 344 alin. (4), arrt. 
345 albr. (J) şi aa. 346 alin. (1) sum 

neconstita(iolrale 

nodfjică art. 216 alin. (3); 
iraroduce alin. (7) fa art. 207, alin. (S) /a 
art. 208, art, 215_l 

art. 211-217 

cotrstată că sotu/ia legislatiră cnp•insă in 
art. 341 alia. (/O) potrivitcăreia 
judecătorul de cameră preliminară se 
proaun(ă „fră parliciparea procurontlui 
şt a incuipatului"es/e neconstint(iona/ă 

constată că solu(ia /egis/ativă de ezcludere 
a procurotaduf de fa dezbaterea 
contradictorle a probe/at' cupriasă in art. 
374 albr. (7) tera a doaa es/c ' 
necoitsirtn(tonal(t 

art. 549_1 alin. (2) 

suspendă pentret 45 zile dispozi(iile art. 
549_1 atilt. (2) (tennenal se inrplincşte /a 4 
/mile 2015) după care operează dispozi(tile 
art. 147 din constim(ie 
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r4 admisă excep(ie 
de neconst. prin 

D.C.C. nr. 16612015 M. Of. nr. 264/21 apr. 2015 
Decizia nr. 166 din 17 mania 2015 referitoare la exceptia de 
naconsfifu{ionalitafe a dispozi(iilor art. 54, an. 344 Alin. (3) şi 
(4), art. 348 alin. (3) şl (7), art. 347 şl art, 549_1 din Codul do 
procedure penală . 

+a admisă excaptie D.C.C. nr, 166/2015 M. Of. nr. 264/21 apr, 2015 
de neconst. pr!n Decizia nr. 166 din 17 mania 2015 rereritoare la exceptia de 

neconstitu(ionalitate a dispozi{iilor art, 54, art. 344 alin. (3) şi 
(4), an. 346 alin. (3) şi (7), an. 347 şl art. 549_1 din Codul de 
procedură penală 

va admisă exceptie D.C.C. nr. 336/2015  M. Of. nr, 342/19 mai 2015 
de neconst. prin Decizia nr. 336 dln 30 apolle 2015 referitoare la exceptia de 

neconstliu(lonalitale a dispozi(Illor art 235 alin. (1) din Codul 
de procedură penală 

u admisă excep(ie D.C.C. nr. 235/2015 M. Of, nr. 364/26 ma) 2015 
de neconst. prin Decizia nr. 235 din 7 apolie 2015 referiloaro la axcep(ia de 

necunslilutlonalilate a dlspozltillor art. 484 alin. (2) şl ale ad. 
488 din Codul de procedură penală 

te admisă exceptie D.C.C. nr. 361/2015 M. Of, nr. 419/121un. 2015 
de neconst, prin Decizia nr. 361 din 7 mai 2015 referiloare la excep(ia de 

neconstitutionalilate a dispozitiilor art. 218-222 şi art. 241 aim . 
(1_t) lit. a) din Codul de procedură penală 

ra modificărl prin D.O.C. nr. 361/2015 M. Of. nr. 419/12 lun. 2015 
Decizia nr, 361 din 7 mai 2015 refodtoare la exceptia de 
neconstltu(ionalitale a dispoziti5or ad. 218-222 şi art. 241 al:n 
(1_1)111. a) din Codul de procedură penală 

zo modifcări prin O.U.G. nr. 24/2015 M. Of. or. 473/30 iun. 2015 
Ordonantă de urgentă pentru modi8carea Legii nr, 135)2010 
privind Codul de procedură penată 

apro6ală cu mcdi0cărf prin L. nr. 116/2016 M. Of. nr. 418/2 Jun. 2010 

21 admisă excepsie D.C.C. or. 423/2015 M. Of. nr. 536/20 iul. 2015 
de neconsL pdn Decizia nr. 423 dln 9lunie 2015 referiloare la excep(ia de 

neconslilutionalitate a dispozitllor art, 4854 alin. (5) din 
Codul de pmcedură penală şl ale art. 105 din Legea nr. 
255/2013 pentru punerea in ap0care a Legli nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală şl pentru modi8caraa şi 
completarea unor ade normative care cuprind dispozitli 
procesuaipenale 

şi consiată că solu(ia lcgfslativă cup•insă in 
art. 549_1 aliu. (5), patrn,it căreia instan(a 
(rrm'lric snperioar•ă on canplelni 
coorpetenl se prmuar(ă 

„rră participarea 
p•ocurorvini şi a persoanelor prevăzutc la 
aliu_ (2)" esta neconst/!u(ională 

constală că solu/ia legislativă cupr•insă in 
an. 549 1 alin. (3), potriv(t căreia 
jtrdecătoru/ de canteră preliminară se 
pronun(ă "irr canrera de consi/iu, fară 
participru'ea procm•orrdui or( a 
pensoane/a• prevăzrrte /a al/n. (2)" cste 

dispozi(life art. 235 a/in. (L) sure 
cousti!n(ionale in măsara in care 
nerespectarea termenalul „cu eel pu(in 5 
zile (nainte de erpirarea dra•atei arenăr•ft 
preventive" afrage inciden(a art. 268 alin• 
(1) 

dispoz4U1e art. 488 precam;i so/u/ia 
legisianvă caprinsă in art. 484 alit! (2) 
care exclude persomta vătănurtă, parea 
civilă şi partea responsabilă civilnrenle de 
la audierna in fa (a iustan(ei defend, srtn! 
rreconstitu/ionale 

art. 222 

saspendă pentru 45 rile dispozi(li/e an. 
222(rermenu/se fmp/ineşte /a 26 iulie 
2015)dnpă care operează prevederile art. 
147 din Constltu/ie 

modfftcă an. 207 alin. (6), art. 208 a/in. 
(4), art. 222 

dispo;i(i(le art. 488_4 allrl. (5);i constată 
că solu(ia legislativă pon'ivit căreia 
contesla(ia privind dur•ara procesu/ui penal 
se.solu(/onează .,fră participarea părfilor 
gi a procur'onrlui"estc nemrrst/tu/iorrală 
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22 admisă excep{le D.C.C. or. 506/2015 M. Of, nr. 539/20 lul. 2015 
de neconst. prin Decizia nr. 506 din 30 ionic 2015 referloaro la excep(ia de 

neconslilu{ionalilate a dispozi{iifor art. 459 afin. (2) din Codul 
de procedură penala 

23 admisă excep{ie D_C0.C. or. 542/2015 M. Of, or. 707/21 sep. 2015 
de neconst. prin Decizia nr. 542 din 14 iulie 2015 refedloare la excep{ia de 

neconstitu{lonalilate a dispozi(Illor art. 431 aim . (1) din Codul 
de procedură penafă 

24 admisă excep{le D.C.C, or. 552/2015 M. Of. nr. 707/21 sep. 2015 
de neconst. grin Decizia or. 552 din 161ute 2015 refedloare la excep{la de 

necons6tu{ionalitate a dispozi(lilor art. 3 Sin. (3) teza a doua. 
art. 342, art. 343, art. 344 afin. (1)•(3), art. 345 attn. (2) şi (3), 
art. 346 afin. (2)-(7), art. 347 attn. (1) şi (2) şi art. 348 din 
Codul do procedură penală 

25 admisă exceppe 0,0.0. or. 553(2015 M. Of, or. 707/21 sep. 2015 
de neconst. prin Decizia nr. 653 din 16 iuite 2015 refedloare la excep{ia de 

neconstituponalitate a dispozi{illor art. 223 aim . (2) din Codut 
de procedură penată 

20 admisă excep{le D.C.C. or. 496/2015 M. Of, nr. 708/22 sep. 2015 
de neconst. pdn Decizia or. 496 din 23lunie 2015 referitoare la exceplla de 

naconstltu(ionalitale a dispoziQilor art, 335 alln. (4) din Codul 
de procedura penală 

21 edmfsă excep{ie D.C.C. nr. 631/2015 ' M. Of. nr. 831/6 nov. 2015 
de neconsi. prin Dedzia nr. 531 din 8 oclombde 2015 referlFoare fa excep{la de 

neconstrtutianalitate a dispozi(iilor art. 344 aim , (2) şi (3), art, 
345 aim . (3), art. 346 Sin. (2) şi art. 347 atm . (i ) din Codul de 
procedură penală 

23 admisă excep{le D.C.C. nr. 591/2015 M. Of. nr. 861/19 nov. 2015 
de neconst. pdn Decizia nr. 591 din 1 octombde 2015 refedloare la excep{la de 

neconstitu{ionalitate a dispozi{iilor art 440 arin, (i) şi (2) din 
Codul de procedură penală 

29 admisă excep{te D.C.C. or. 740/2015 M. Of. or. 927/15 dec. 2015 
de neconst. pun Decizia or. 740 din 3 nolembde 2015 refedtoare fa exceplia de 

neconstilu{lonalitate a dispozi(iiior art. 222 alin, (10) din Codul 
de procedură penală . 

sn modificări prin D.C.C. or. 740/2015 M. Of. or. 927/15 dec. 2015 

Decizia nr. 740 din 3 noiembde 2015 referitoare la exceplia do 
neconstilu{ionalilate a dispozi{iilor art. 222 atin. (10) din Codul 
de procedură penafă 

CarrsfliulLegis/ativ - 30raarlie1010 

an. 459 alin. (2) şi constată că sa/ufia 
legis/ativă po/riv/t căreia admis/bilitatea it, 
prbrcipiu a cererti de reviznire se 
e.candrrează rle cä/re in.starr/ă „Jnră citarea 
păr ji/or" este aeconstflajfotmlă 

ar1.43! alin.(I) (solo/ia legislativă patrivit 
căreia admLvibilitatea' in pr/nclpfu a 
corttesta((ei in anrdare Sc erarninează de 
Căn'e instanlă "Jară cltar'ee părlilol' J 

art. 3 a/im(3) leza a done (.00bgia 
legis/ativă conform c'ărefa exercitarea 
/imc(fei de verifrcare a /egalităfii 
neo•inritcrif în jtrdecată este compatibillă cu 
exet•citareaJinrc(iei de jadecată) 

art. 223 alfrr. (2) (cn referire la sintagma 
"nnfrc de slupeJ'iante') 

art. 335 alirr. (4) şi constată cá solu/ia 
legislativă potrivi7 căreia judecătorn! de 
cameră preliminară hotărăşte , far'ă 
panic/puree procruvrtrlu(şi a suspccttdui 
salt, după caz, a incalpatului"esle 

nccon.stitrlfiona!ă 

soAr/ia /egfslarivă cuprbrsă irr air. 347 a/in. 
(l) din coda/ dc procedură penală potrfvir 
căreia nunrai „pracurorld şi inculpand" 
pot face contestalie to prly/re /a modal tie 
soln(/onal'e a camp//or şl a ercep(iilor, 
pr•ecum ş/ impotr/va soGr/iilar prevăclae /a 
art. 346 alb,. (3)--(5) 

art. 440 alfa. (2) (sintagura„ dacă cererea 
este vădit nefondată') 

an. 222 afin. (10) 

suspendC pear¢ 45 de zi/e dfspozi(ifle art. 
222 afin. (10) (teri remt! se împlineşte la 29 
ianunrie 2016) după care operea_ă 
preveder'ile art. 147 din Canstiur/le 
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~' modi0cări prin 

3z modificăd pdn 

L. nr. 318/2015 M. Of. nr. 961/24 dec. 2015 
Loge pentru infiin(area, organizarea şl func¢anarea Agenfiei 
Nafionale de Administrare a 6unudlor Indisponibilizate şi 
pentru modliicarea şi completarea unor acte normative 

0.0.0, nr. 733/2015 M. Of. nr. 59/27 tan. 2016 
Decizia nr. 733 din 29 oclombrie 2015 referitoara la excepfia 
de neconslituQonalitate a dispoziflitor art. 341 din. (6) lit. c) şi 
alin. (7) pct, 21n. d) din Codul de procedură penală 

a5 admisă excepfle D.C.C. nr. 733/2015 M. Of, nr. 59/271an, 2016 
de neconst. pdn Decizia nr. 733 din 29 oetembrie 2015 referiloare la exceplfa 

de neconstilulionalnale a dlspozifiifor art. 341 Alin. (6) lit. c) şi 
din. (7) pct 2 lit. d) din Godul de procadură pandă 

aa admisă exceptie O.C.C. nr. 126/2016 M. Of. nr. 185111 mar. 2016 
de neconst. prin Decizia nr. 126 din 3 madie 2016 referitoare la excep(ia de 

neconstilufionalilate a d)spozl@Ilor art. 88 alin. (2) lit. d), art, 
452 alin. (1), ad. 453 alin. (1) Iil. f), precum şl ale art, 459 alin. 
(2) din Codul de procedură penală 

aa admisă excepjle D.C.C. nr. 51/2016 M. Of. nr. 190/14 mar. 2016 
de neconst prin Decizia nr. 51 din 16 febmade 2016 referitoare la excepfla de 

neconstilu(ionalitate a dispozifllior art. 142 alin. (1) dln Codul 
de procedură penală 

aa modificări prin 

ar modificări prin 

O.U.G. nr. 6/2016 M. Of. nr. 190/14 mar. 2016 
Ordonanlă de urgen(ă pdvind uncle măsun pentru punerea fn 
axecutare a mandatebr do supraveghere tehnică dispuse in 
procesul penal 

O.C.C. nr. 23/2016 M. Of. nr. 240/31 mar. 2016 
Decizia nr. 23 tlin 20 fanuade 2016 refedloare la exeepfia de 
neconsillutionalftate a dispozifi0or art. 318 din Codul de 
procadură penală 

5d admisă oxcepjie D.C.C, nr. 23/2016 M. 0f. nr. 240/31 mar. 2016 
de neconst. prin Decizia nr. 23 din 20 rànuarie 2016 referitoare la excep4ia de 

neconstltuponalitata a dispozi(lilor an. 318 d:n Codul de 
procedură penală 

sB admisă excepjle D,C.C, nr. 24/2016 M. Of, nr. 276/12 apr. 2016 
de neconst. prin Decizia nr. 24 dln 201anuarie 2016 refedtoare la excepjia de 

neconstilusionalitate a dispozl4lilor art. 250 alin. (6) din Codul 
de procedură penată ~ 

+o admisă excepjie D.C.C. nr. 44/2016 M. Of. nr.305/20tapr. 2016 
de neconst. prin Decizia nr. 44 din 16 februarie 2016 referitearatla;.exceptla de 

neconsiitulionalitate a dispoziliilcr art. 3997a11ri7(3.) lit, d) din 
Codul de procedură penală şl ale art. 125?aliW (3)idln.Codul 
penal 

Consilful Lcgislativ - 30 amriie 2020 

nrodifkă art. 252 a/in. (8), an. 2521 al/n. 
(4): 
abrogă art. 252_/ a/in. (5) 

suspendă pen/nt 45 de z/le dispaz4ii/e art. 
341 a!la. (6) /it c) şi ale art 341 a/in. (7) 
pet. 2 /it, d) ('artnenul Sc fnrp/ineşte /a 12 
manic 2016), după care operează 
prevederile art. 147 din Cansunr/ie 

art 341 a/in. (6) lit cj şi art. 34/ a/in. (7) 
pci. 2 /It. d) 

soBr/ia legisiatJvă crtprinsă frr art. 453 a/in. 
(/) lit. f), care nit lin» tează c•aar/ de 
revizuire la caaza in care a fost invocată 
excep(ia de neconstintfionalitate, esre 
rtecoastintfională 

sin lagma „ori de affe organe specializate 
ale stanrlui " din cnpr9nsul dispozi/iflor art. 
142 a/in. (!) este necansdagiona/ă 

mod fcă art. 57 alfn. (2), art. 142 a/in. (!) 
şi (2): 
inn ot/uce alin. (11)/a art. 142 

suspendă pen tnt o perioadă de 45 de zfle 
dispozi(If/e art. 318 (terntenrr/ Sc implineşte 
la data de 15 ma/ 2016) dapă care 
operează prevederile art. 147 din 
Constitu/ie 

art. .3/8 

art. 250 a/in. (6) - soln(ia /egislativă care 
nit per'nrfte şi contestarea lnării măstrrii 
asigurătorii de cătrejtrdecătond de cameră 
prelinrinară ori de cărre itutan/a de 
jttdecată 

art 399 a/fn. (3) /it d) in măsnra in care se 
referă numai la nrăsnrile educative 
neprivative de libertate 
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41 modiffcări pdn L. nr. 75/2016 M. Of. or. 334/29 apr. 2016 
Loge privind aprobarea Ordonanfei de urgenfă a Guvemului 
or. 8212014 penlru modificarea şi complelarea Legii fly. 
135/2010 privind Codul de procedură penală 

Cansilinl Legislativ -~ 30 monk' 2020 
~ 

nradifrcă art 138 cilia. (I) lit. j), art. 152 
denumirea rnarginaluşi alin. (I), art. 205 
alin. (1), art. 216 cilia. (3), art. 344 alin. (2)-
(4), art. 345, art 346 alin. (1) şi (2), art. 
347 alin. (l) şi (3), art. 348 alin. (2), art. 
367 a/in. (8), art 440 alto. (1), i (2), art. 
476 alin. (2), a;' 524; 
introduce alhr. (7_I) la art. 154, a/in. (7) /a 
art. 207, attn. (5) la art. 208, art 215_I, 
a/in. (Ii) şi (4_2) la art. 346, din. (4) la 
art. 347, /it. b_I) /a alin. (I) al an. 523 
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Az modiBcărV prin O.U.G. nr. 18/2016 M. Of, nr. 389/23 ma! 2016 
Ordonan(ă de urgen(ă pentau madiricarea şi completarea Legii 
nr. 286/2009 privind Cedul penal, Legii nr. 135/2010 privjnd 
Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 
31 alin. (1) din Legea nr. 30412004 privind organizarea judiciară 

aodi/ică art. 3 a/in. (3), at. 25 a/in. (5), 
arc 36 a/in. (!) /It. a), an. 45 a/in. (1), art. 
56 a/in. (3) /it. b), art 59 a/in. (Q, art. 68 
a/in, (8) şi (9), arc 68 attn. (/0), art. 72 
alit,. (1), art 75 a/in. (3), art. 81 alit,, (1) 
/it g_1), art 90/k, c), art. 111 alit,, (5), 
art 113, art 124 alfn. (5), art. 138 a/in. 
(12) şi (13), art. 139 alit,. (2), art. 142 alit,. 
(2), at. 144 a/in. (1) şi denumirea 
marginală, art. 147 a/in. (9), art. 148 Alin. 
(1) /it, a), art. 148 alit,. (9), art. 150 alit,. 
(1) lit a), art 151 alit,. 0), (3) şi (5), art 
153 a/in. (1), art. /72 alit,. (12), art 174 
a/fa. (2), an. 190 alit,. (5), art. 204 alit,. 
(7), art. 205 a/in. (7), art. 209 alfn. (7), art. 
213 a/in. (6), art. 215 alias. (5). (8) şi (9), 
at. 219 a/in. (9), art 223 a/in. (2), art. 230 
alit,. (5), art 235 alit,. (3) şi (4), art 238 
a/in. (1), at. 141 a/in. (l) /it, a) şf b), art. 
241 alit,. (1_!), art. 242 a/in. (5), art. 243 
a/in. (2), art 251, art 259 a/in. (7), mt. 
274 alfrr. (1) şi (2), art. 175 alit,. (1) pct 3 
/it, a), art 275 a/fn. (6), art. 283 alit,. (4) 
/it o), at. 283 a/in. (4) /it. q), ar•t. 294_I, 
art 305 alit,. (I).. (3), art. 308, art. 311 
alit,. (2), art 314 alm. (I) /it. b), art 315 
alit,. (2) /it. e), art 315 alit,. (5), art. 318, 
art 319 alit,. (I), art 335 alit,. (3) şi (4), 
at, 335 a/in. (5), art. 339 a/in. (1), (2) şi 
(4), art 340 a/in. (I), art 341 alit,. (2) şi 
(5), at. 341 alit,. (8) - (10), art. 364 alit,. 
(I), (4)şi (6),art. 368 a/itr. (4), art 374 
alit,. (4) şi (7), at. 396 alit,. (5) şi (/0,), art. 
399 a/in. (3) /it a) şi d), art. 399 alit,. (4), 
(9) şi (10), art. 404 alit,. (6), art 407 a/in, 
(1), art 409 a/in. (I) lit e), art 410 alit,. 
(2), art 421 pct. 2lit. a) şi b), art 424 alit,. 
(1), art 426 /it. c)-/Q, t,2 428, an. 431 
alit,. (1), ar•t. 434 a/in. (2) /it, a) şi c), art 
453 alit,. (1) /ft. f), art 459 alit,. (2), at. 
467 a/itt. (1), art. 478 alit,. (6), an. 479, 
art. 480 a/in. (1), an. 484, art. 485 a/in, 
(l), art. 488 alit,. (l) - (3), a•t. 488 a/in. (4) 
/it. b), art 488_4 alit,. (5), art. 549_1•
dananirea sec/ianii 1 a tftln/ni V. cap. 111, 
art 581_I a/fn. (2); 

introduce alit,. (91,) la art. 68, /it g_2) /a 
art 8I alit;. (1), alit,. (6) - 10) /a art 111, 
art. 1461, alfr;. (2_I) /a art. 151, an. 
168!. alit,. (3) -‚'5,) la at. 171, alter. (2_1) 
la art. 174, art. 208_I, alit,. (6_q la art. 
213, a/fn. ‚'8_/) la art. 215, alit,. (4_I) şi 
(4_2) /a at. 242, a/fn. (13) /a art.246, alit,. 
(14) /a art. 248, a/in. (5_/) la art. 250, art. 
250_I, alit,. (7) la art. 175, /it. o_/) la art. 
183 a//u. (4J.. (it. d_1) la art. 286 a/fn. (2), 
alfn. (11) /a art. 189, alit,. (4_l) la a•t. 335, 
alit,. (6) la art 335, a/fn. (3) - (5) la art. 
340, a/li,. (5_I) la art. 341, a/in. (7_/) /a 
art 341, a/in. (6) la art. 369, a/in. (1_/) şi 
(/2)/a art. 375, alit,. (4) /a at. 480, a/in. 
(4) la art 532, alit,. (2_I) la art 597, at. 
601_I ; 

Cansilin/Legislativ - 30nrartic 2020 Pug. /ti dirt 17; 



abrogă art. 170 a/in. (4) - (6), art. 227 
a/in. (3), art 228 a/in. (1), art 470. art. 
477 a/in. (4) 

C modificări prin 

44 completat prin 

L. nr. 116/2016 M. Of. nr. 418/2 jun. 2016 
Loge privind aprobarea Ordonanlei de urgentă a Guvemului 
nr. 24/2015 pentru modiffcarea Legll nr. 135/2010 privind 
Codul do procedură penală 

L. nr. 151/2016 M. Of. nr. 545/20Iu1. 2016 
Loge privind ordinuf european de protectie, precum şi pentru 
madl6carea şi Completarea unor acts normative 

45 admisă excep(ie D.C.C. nr. 501/2016 M. Of. nr. 733/21 sep. 2016 
de neconst. prin Decizia nr. 501 din 30 iunie 2016 rereritoare Ia excep{ia de 

neconstitu(lonalilate a dispozi)iilor ad. 428 ailn. (1) cu referrre 
la an. 4261iL i) din Codul de procedură penaPă 

=~ modificări pdrt D.Q.C. nr, 501/2016 M. Of. nr. 733/21 sep. 2016 
Decizia nr. 501 din 30 iunie 2016 referiloare la excep{ia de 
neconstlluQonalitate a dispozltiilor an. 428 alln. (1) Cu referire 
La ad. 426 lit. I) din Codul de procedură penală 

47 admisă excep)ie D.C.C. nr. 432/2016 , M. Of. r1r. 841/24 oct. 2016 
de naconst. pdn Declzia nr. 432 din 21. lunle 2016 reteritoare la excep{ia de 

neconslitu{ionalitate â dispozi(iitor art. 436 alin. (2), an. 439 
elin. (4_t) leza irltăi şl art. 440 atin. (1) şi (2) din Codul de 
procedură penală ' 

48 admisă excepjle D.C.C. nr. 540/2016 M. Of. nr. 841/24 oct. 2016 
de neconst, prin Decizia nr. 540 din 12 tulie 2016 referiloare la excep(ia de 

neronstilu{ionalitate d dispozi(lilor art. 434 alin. (I) teza intăi 
din Codul de procedură penală 

49 modificări prin O.U.G. nr, 70/2016 M. Of, nr, 866/31 oct. 2016 
ONonan(ă de urgen{ă peniru modificarea şl completarea 
Codului de procedură penală şi a Legii nr. 304/2004. privind 
organlzarea Judiciară 

50 admisă excep(ie D.C.C. nr. 614/2016 ' M. Of, nr. 962/28 nov. 2016 
de neconst. prin Decizia nr. 614 din 4 octombrie 2016 referiloare la excep(ia de 

necensliW{lonalitate a dispozi{lilorart. 215_1 alin. (2) şl alin. . 
(5) din Codul de procedură penată 

modi/îcă an. 222 a/in. (/ 0,) 

introduce a/in. (6_I) la art 404 

art. 428 a/in. (1) Cu referire la art 426 /it i) 

suspendă pentru 45 de zi/e dispo_ilii/e alt. 
428 al/n. (!) cu refer/re /a arr. 426 /it. i) 
('term anal se fnrp/ineşte la 5 nov, 20/6) 
după care operează prevederile art. 147 
din Coestitrryie 

art 436 a/in. (2), art 439 afro. (4_I) /era 
în/di şi art. 440 alln. (2J en referir•e la 
menituntle care decurg din obligativitatea 
jormn/ăit cererii de recurs prin avocat 

solrr/ia /egLr/ativă cuprinsă in dispozi(ii/e 
art. 434 a/in. (I) teza faăl din Codul de 
procedură penală, care exclnde atacarea 
Cu recurs iu c•asa/ie a deciziflor promrn(ate 
dc inalro Curie de Casalie şi Justi(ie, ca 
instan(ă de ape! 

nrodiftcă ort. 434 a/in. (1), art. 437 a/in. (1) 
/it a) şi d), art. 439 a/in. (4_I), art 440 
of/re (2); 

introduce a/in. (6) la art 439, a/in. . (5) la 
art. 440; 

abrogă ar9. 436 a/in. (2) 

art. 2151 alirr. (2) (in nrăsura in care 
prelangirea rnăsurii preventive a 
camrolului jndiciarse face cu aplicarea 
prevederilor art. 212 alirr. (J) şi a/in. (3) 
din Codn1 de pracedură penală) 
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st admisă excep(le O.C.C, nr. 566/2016 M. Of, nr. 1001/13 dec. 2016 art. 25 a/in. (5) an refer/re /a dispazi/iile 
de neconst. pdn Decizia nr. 586 din 13 saptombrie 2016 referitoaro la excepi!a art. /6 a/in. (I) lit. j) din Codul de 

de neconstilutionalitale a dispoziQilor arl. 25 alin. (5) din Cadul /n•ocedur'ă pena/ă da procedură penala cu referire la dispozi(ule art. i6 aim . (i) 
Iii. f) din acelaşi act normally . 

ez modificări prin O.U.G. or. 13/2017 M. Of. nr. 92/1 feb. 2017 
ONonanSă de urgen(ă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 286/2009 privind Codul penal şl a Legli nr. 135/2010 
pdWnd Codul de procedură penală 

respinsă prin L. nr. 8/2017 M. Of, nr. 144/24 feb. 2017 

ea modificări pun O.U.G. or. 14/2017 M. Of, nr. 101/5 feb. 2017 
Ordonanlă de urgenfă privind abrogarea Ordonanlel de 
urgen(ă a Guvemului nr. 1312017 pentru modi6carea şi 
completarea Legii or. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii 
or. 135/2010 privind Codul de pracedură penală, precum şl 
pentru modficarea Legli or. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală 

aprobată Cu madi0cări prin L. or. 9/2017 M. Of. or. 144/24 feb. 2017 

54 admisă exceptie D.C.C. or. 825/2016 M. Of. or. 107/7 feb. 2017 
de neconsl. pin 

sa modificărl pdn 

Oacizia nr. 625 din 26 octombde 2016 referiloara la excepila 
de neconstftulionalitate a dispoziliilor art. 69 şl art. 70 din 
Codul de procedură penală 

L. or. 8/2017 M. Of. or. 144124 feb. 2017 
Loge privind respingerea Ordonan{ef de urgenlă a Guvernulul 
nr. 13/2017 pentm modi0caraa şi complelarea Legif or. 
206/2009 privind Codul penal şi a Legli nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală 

sa modi6cări prin L. nr. 9/2017 M. Of. or. 144/24 rob. 2017 
Lego pentru aprobarea Ordonanfei de urgenlă a GUyemUlni 
or. 14/2017 privind abrogarea Ordonanlei de urgenfă a 
Guvemuluf nr. 13/2017 pentru modificarea şi complelarea 
Legii or. 288/2009 privind Codul penal şi a Legil or. 135/2010 
privind Codul de procedură penală, precum şi pentru ' 
modificarea Legii nr. 135/2010 pdvind Codul de procedură 
penală 

s7 admisă excepfie D.C.C. or. 704/2016 M. Of. or. 158/2 mar. 2017 
de neconsL prin Decizia nr. 704 din 29 noiembrie 2016 referitoare Is exceplia 

do neconstiluflonalitate a dispozi(lilor art. 231 alin. (7) şl art. 
238 alin. (i ) teas tlnată din Codul de procedură penafă, in 
varianta anterioară modificării prin art. Ii pct. 54 din Ordananfa 
de urgenjă a Guvemului or. 18/2016 

5a modificări prin D.C.C. nr. 22/2017 M. Of. or. 159/3 mar. 2017 
Decizia nr. 22 din 17lanuade 2017 refedtoarala excepfia de 
neconstitulionatilale a dispoziliilor art. 220 alin. (1) din Codul 
de procedura penală ~. . 

Cans//in! Legislativ - 30 marric 2020 

~ 

nmdifrcă art. 25 a/in, (5), art. 215_1 a/in. 
(2): 
inu•odnec a/bz. (3)1a art. 290;1 a/in. (1_I) 
la art. 557 

nrodi/lcă art. 25 a/in. (5) şi art. 215_1 a/in. 
(2)% 

abrogă art. 290 a/in. (3) şi an. 557 a/in, 
(1_I) 

solu(ia /cgis/ativă cnprinsă in disport/iile 
art. 70 din Codul de procedură penală, 
care stabileste că a.rupra cerer-ii de 
r'PClfzarea procrrl'aru/rri fon7mt/ată fir faza 
de jrrdecală, fir faza camerei prellnrinare 
sau in fa(a jndec•ălonr/zri de drepturi 4i 
libertă/i Sc pronurr(ă procurond icrm9dc 
superior este neconstitutimmlă 

respinge U.U.U. m', 1312017 

rnodifrcă art. 25 a/in. (5) şi art. 215_I a/in. 
(2) 

art, 238 a/irr. (1) /era jina/ă din Codu/ do 
procedură penală in variants anterioară 
modifcărfi prin art. 11 pct 54 din 
O;•donan(a de utgen(ă a Urtvernuhri rrr. 
1812016 

snspendă pentru 45 de the prevederile art. 
220 a/in. (1) (/enncnul se înrplineşte /a 17 
aprilie 2017), după care operează 
prevederile art 147 din Constingie 
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59 admisă excepjie D.C.C, or. 22/2017 M. Of. or. 15913 mar. 2017 
de iieconst. prin Decizia nr. 22 din 17 ianuarie 2017 referitoare to exceptia de 

neconsillu(lonalilate a dispozitiilor art 220 alit,. (1) din Codul 
de procedure penală 

60 admisă exceptie D.C.C, or. 17/2017 M. Of. or. 261113 apr. 2017 
de neconst. prin Decizia or. 17 din 17 ianuarie 2017 raferitoare la excepSia de 

neconstitu(ionatitate a dispozi(iilor art. 213 alin. (2) şl ad- 
215_7 a0n. (5) dln Codul de procedură penală 

a+ admisă exceptie D.C.C. or. 90/2017 M. Of, or. 291/25 apr. 2017 
de neconst. pun Decizia nr. 90 din 28 februade 2017 referitoare la exceptia do 

neconstitullanalitate a dispozitiilor art. 311 alit,. (3) din Codul 
de procedură penale 

61 adm)să excep(ie D.C.C. nr. 18/2017 M. Of. or. 312/2 ma! 2017 
de neconst. prin Decizia nr. 18 din 17 ianuarie 2017 rafedloare la exceptia do 

neconstitu(ionalltate a dispozitiilor art. 347 Alin. (1) din Codul 
de pracedură penală 

sa admisă excep(le D.C.C. or. 2/2017 M. Of. or. 324/5 ma) 2017 
de neconst. pdn Decizia nr.2 din 17 ianuarie 2017 referitoare la exceptla de 

neconslilutionalitate a dlspozi(iilor art. 453 alin. (3) şi (4) ten 
tntai şl ale art. 457 ann. (2) din Codul do procedură penală 

64 admisă excep(ie D.C.C. or, 212017 M. Of. or. 324/5 mai 2017 
de neconst. prin Decizia nr. 2 din 17 ianuarle 2017 referitoaro la exceptia de 

nec009titu4lonaillate a dispozi(IOer art. 453 alin. (3) şi (4) leza 
Intăi şl ale art. 457 alin. (2) din Codul do procedură penală 

=;s admisă excepsia D.C.C. nr. 2/2017 M. Of. or. 324/5 ma) 2017 
de neconst. prin Decizia fir. 2 din 17 fanuade 2017 referiloare la exceplia de 

neconstiluttonalltate a dlspozl(illor art. 453 alin. (3) şl (4) leza 
lntăl şi ale art 457 atm . (2) din Codul de pmcedură penală 

0s admisă excep(le D.C.C. or. 257/2017 M. Of. or. 472/22 jun. 2017 
de neconst. pdn Docizla nr. 257 din 26 aprille 2017 rereritoare la oxceptla de 

necanstitu(lonalltate a dispozi(Iilor art. 20 alit,. (1) şl art. 21 
alit,. (1) din Codul de procedură penală 

sr admisă excep(ie D.C.C. or. 244/201T M. Of. or. 529/6 Jul. 2017 
de neconst. prin Decizia or. 244 din 6 aprilie 2017 referitoare la exceptla de 

neconstltu(lonalltate a dispozi(iilor art. 145 din Codut de 
procedură penală 

art. 22a alin. (l) 

dispoziffile arr. 2/3 alin, (2) snit! 
coastititfiotiale in măsura in cal'e 
sobqionm'ea pldngerif finpon•iva 
ordonanfei pr-ocuronrlui prin car•e.s-a lnat 
rn8snra cantrolnlui judiciar se face cv 
aplicarea prevederilor• art- 204 al/a. (4) din 
Codul dc proccdură pcna/rr. 

art. 3!! alin.(3) -solu/ia legtslativă care 
exclude ab/igafia inform
suspecndui/ ncrilpaurlui despre sclrinrbarea 
fncadrărfi jar/dice 

so/rgia /egis/ativă cuprin.să in dispozi/i/le 
art. 347 alin. (1) fn redactarea anteriaară 
nrodfjicărll prin Legea nr. 75/2016prinind 
aproharea Ordonanfei de urgen/ă a 
Guvernulrri rrr•. 82/2014 penini modi/icarea 
;i completarea LegL nr. 135/2010 priv/nd 
Coda/ de procedură penală, care exclude 
posibiHtatea de a face cmriestafie n"npon'iva 
soluf/ei pr-evăzute la art. 346 a/hr. (?), este 
❑ecorrsn/ufiarrală 

art. 453 aril,. (3) cu pr/vita la cazu/ de 
revizuire prevăzut la a/in. (I) /it n) 

art. 453 alin. (4) tern iniăi care exclude 
posibilitarca reviznir•i1 /rotărărli deachi/are 
pentnt cavil prevăzut /a a/in. (/) lit, a) 

solufia /egis/ativă cuprinsă in dispozipi/e 
art 457 a/in. (2) care exclude cavil de 
revinrit a prevăzut /a art. 453 alias- (,) /it, a) 

sin! agrna,.in ternrenul prevăzut la art. 20 
alin. (/) din cuprinsul art. 2! alln.Q) 

solrifia legislativă cuprinsă in dispozifiile 
ar't. 145 care nu permite coule.ctarea 
/ega/ităfli rrrăsnrii supraveg/rerii se/nr/cede 
căire persoana vizată de aceasta, care in, 
are calitarea de inculpar 
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ss admisă excep(le D.C.C. nr. 30212017 M. Of. nr. 566/17 lul. 2017 so/u/ia /egislastvă cuprinsrr fn dispozi/i/le 
de naconst. pdn Devzla or. 302 din 4 mal 2017 refedtoare la excep(fa de art. 381 all,. (1) /it. b) care rnr 

peconsiitu(ionalitate a dispozi(iilor art. 281 alt . (1) lit. b) din reglenrentează in categoria nulitălilor Codul de procedură penală ab.solate iircălcarea dispo=i(lilor referitoare 
(a c•ornpeten(a nrater/ală şi dtrpă calisalerr 
persoaliei a mgarrnlrri de ur7n[rrlr'e pen aid 

es admisă excep{ie 0.0.0. nr. 437/2017 M. Of. or. 763/26 sap. 2017 
de neconst, prin Decizia nr. 437 din 22IuNe 2017 referitoare la excep(la de 

necenstitu(ionalilate a dispozi(iilorart. $48 alin. (2) din Codul 
de procedură penală 

70 admisă excep{ie 00.0. nr. 562/2017 M. Of. or. 837/23 oct. 2017 
de neconsL prin Decizia nr. 562 din 19 septembrle 2017 refedtoare I9 excop(ia 

de noconstitu(ionalilate a dispozi(lilorart. 117 slip. (1) hi. a) şi 
lit. b) din Codul de procedură penală 

7' admisă excep{ie D.C.C. or. 651/2017 M. Of. or. 1000/18 dec. 2017 
de necdpst. prin 

rz modificărt prin 

Decizia ní 651 din 17 octombrie 2017 refedtoare la excep(ia 
de neconstitutionalltate a dispozi(Illor art. 434 slip. (2) lit, f) şl 
ale art. 439 alin. (4_i) teza a doua din Codui de pmoedura 
penală 

O.C.C. nr. 651/2017 M. Of. or. 1000/18 dec. 2017 
Decizla nr. 651 din 17 octombrie 2017 raferitoare la exeep(la 
de necorlstilu(ionalitale a dispozi{iilor art. 434 alin. (2) It. f) şi 
ale art. 439 alin. (4_t) teza a doua din Codul de procedură 
penală 

73 admisă excep{)e O.C.C. nr. 554/2017 M. Of. nr. 1013/21 dec. 2017 
de neconst. prin Decizia nr. 554 din 19 septembrie 2017 refedtoare la axcep(ia 

de neconstitu(ionalitate a dispozi(iilor art. 202 elin. (2) din 
Codul de procedură ponală 

~< admisă excep(!e 0.0.0. nr. 802/2017 M. Of. or. 116(6 feb. 2018 
de neconst, pm n Decizia Pr. 802 din 5 decembne 2017 refedleare la excep(ia 

de neconstitu(lonalitata a dispoziQilor art. 342 şi art. 345 din. 
(1) din Codul do procedură penală 

75 admisă excep(le D.C.C. nr. 21/2018 M. OL nr. 175/23 feb. 2018 
de neconst. prin Decizia nr. 21 din 18 ianuaria 2018 refedtoare la exceptia de 

neconstitu(ionalitate adispozi(illor art. 352 slip. (11) şi slip. 
, (12) din Codul do procedură penala 

art. 348 al/n. (7) in ceea ce p'i veşie 
sirxagrua „sau, drrpă caz, jatlecătoru/ de 
camera prelinsinm'ă de /a ins/anfa ierar/tic 
super/acid 
or/ contpletul competent de (a lnaltri Go•te 
dr Casa(ie şi Justi/ie, investit cu 
so/u(immrea contesta(lei " 

art. (17 alin. (I) lit, a) şi /it b), Ti: ceea ce 
priveşie solu(ia legislativă care exclude de 
/a dr•eprul de a refrr_a.săfie aud(ate in 
catitale de nrm1or persoanele cm'e au 
.stabllit rela/ii asenrănătoare ace/era dintre 
sop . 

art. 434 al/n. (1) (if. j) 

snspendă perrtrrr 45 de zile dispociliile art. 
434 alirr. (2) [1t j9 - (terTrenrd Sc irnplineşte 
7rr data de l februarie 1018), după care 
oper'ează prevederile art. 147 din 
Coratlta/ie 

.solo/ia /egislativă caprinră in dtvpozipile 
art. 381 a/in. (1) care ntl pennite invocarea 
din ofrciu a nu/ifă(ii relative 

solu(ia /egislativă cupl'lnsă tn arG345 alin. 
(1)care nu perinitcjudecătoruLri dc canteră 
prelintinară, in so/tt(ionarea cererilor şi 
e.rcep/itlorfar'narlase m•i txcepfiitor 
r(d/case din ofrciu, sá adminfsireze alte 
rnlj(oac•e de probă in afara „m'icăror 
/n.ecrlsuri noi prezentate" 

an. 351 alin. (1/) - sin sagma "instanfa 
salic/tă" Cr' raportar'e la sin tagnra 
"permit area accesului /a ce/e c/asifrcate de 
către apărătoru/ /ncnlpatrdui" 
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ia admisă excep(je D.C.C. nr. 21/2018 
Decizia nr. 21 din 18 ianuarle 2018 referitoare la excep(ia de 
neconslllu(lonalitate a dispozitiifor art. 352 alin, (11) şi atm . 
(12) din Cndul de procedură penală 

M. CL nr. 175/23 feb. 2018 art. 352 alin. (/2.)- sintagma "attroritatea 
de neconst. prin 

rr admisă excep(le D.C.C. nr. 22/2018 M. Of. nr. 177/26 feb. 2018 
de neconst, prin 

ra modi0cări prin 

Decizia nr. 22 din 18 ianuarle 2018 referitoare In excep(ia de 
neconstitu(lonalitate a dlspozltiflor art. 102 aiin. (3), art. 345 
Wln. (3) şi art. 346 attn. (4) din Codul de procedură penală 

L. nr. 49/2018 M. Of. nr. 194/2 mar. 2018 
Loge pdvind precursadi de explozivi, precum şi pontm 
modificarea şt complelarea finer note normative 

n admisă excep{ie D.C.C. nr. 79/2018 M. Of, nr. 399/9 mai 2018 
de neeonsi. Pun Decizla nr. 79 din 22 februade 2018 referltoare in excep{la de 

noconstitu(ionalitate a dispozi{ilior art. 215_1 alin. (8) dln 
Codut do procedură penafă 

eo admisă excep(le D.C.C, nr. 102/2018' M. Of. nr. 400/10 maj 2018 
de neconst. pdn Decizia nr 102 din 6'martle 2018 referiloare la excep(la de 

neconstituQonalitale a dlspozi(iilor art. 505 alin. (2) din Codul 
de procedură penafă, precum şl a sintagmel "care nu a 
implinit 16 ani din cuprinsul dispozigilor art, 505 alin. (1) din 
Codul do procedură penală 

e[ admisă excepSie D.C.C, nr. 102/2018 M. Of, nr. 400/10 maj 2018 
do neconst. pdrt Decizla nr. 102 din 6'manle 2016 referitoare la excep(ia de 

noconstitu(lonalitate a dispozl(iilor art. 505 alin. (2) dln Codul 
de procadură penală, precum şl a slntagmel "care nu a 
Implinit 16 anl" din cupdnsui dispozl(1For art. 505 alin. (1) din 
Codul do procedură penală 

ez modificări prin D.O.C. nr. 102/2018 . M. Or, nr. 400/10 mal 2018 
Decizia nr. 102 dln 6 mantle 2018 referitoare is excep(la de 
neconstitu(lonalitate a dispozl)Illor art. 505 nun. (2) din Codul 
de procedură penală, precum şl a slntagmet "care nu a 
fmplinit 16 ani" din cuprinsul dispozi(iilor ad. 505 alin. (1) din 
Codul do procedură penală 

~ admisă excep(ie D.C.C. nr. 354/2018 M. Of, nr. 579/91ui. 2018 
" de neconst. prin Decizia nr. 354 din 22 mat 2018 referitoare la excep(ia de 

neconslitu)ionalilate a dispozi(iilor ad. 252_3 alin. (3) teza 
8nală din Coduf de procedură penală 

Cnnsjlin!Legislot/v - 30mart/r2020 

enritentă" 

art. 102 aljn. (3) - pr/n sintagnra 
„e.rclrrderea probe!" so fnjc/ege şi 
climivarea nr(/loaeefor rle probă din 
dasaral cauzei 

in ctrprinsal an. 139 a/tn. (2), art. /48 a/in. 
(1) lit a) şi a/in. (9), art. 150 a/irt. (1) /it. 
a), art. /52 al/it. (I) lit, a) şi art. 223 alin. 
(2) ezpresia „şi al mater/ilarerplazive"se 
înlocuieşte cu erpresia „al mmeriilar 
explosive şi al precursor!!ar de ezplozivi 
reriricliana(i
in crrprinsul at't. /51 alla. (2) /it. a) 

„expresia materiale espJoan'e"se 
înlocaieşte cu eNpresia „nmteriale 
exploziveşiprecarsoride erploz/ri 
reslrictiona(i" 

art. 2/5_1 alin. (8) refer/tar /a sfnragma 
„ia p'irnă instaajă " 

an. 505 a//n. (2) 

art. 505 alfn. (1) refer itor la sintagma "care 
nu a implin/t 16 ani" 

suspendă pentin 45 de rile dispazi(i /e art. 
505 aiin. (2) (termenu/ se implineşte la 24 
junie 2018) dupe care ope'ează prevedervle 
art. 147 din Carts!/lu /ie 

sob+j/a /egislalivă cuprinsă in art. 352_3 
rdlrr. (3) tezaftnală care rut perm tie, in 
cursnl judecăfii, contestarea luărij de Sire 
instanfă a măsarii valoriftcării brautr'jlor 
mobile secbesrratc 
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s4 admisă exceppe D.C.C. nr. 573/2018~ 
~  

M. Of. nr. 959/13 nov.2018 art. 434 a/ur (1) /it g) 
de neconst. prin 

ăs modificărl prin 

Decizia nr. 573 din 20 septembrie 2018 referitoare la excep(ia 
do neconslitu(lonalitate a dispozl4iilorart. 434 alin. (2) iit, g) din 
Codul de procedură penală 

D.C.C. nr. 573/2018 M. Of. nr. 959/13 nov. 2018 
Decizla nr. 573 din 20 saptembrie 2018 referiloare la oxceptla 
de neconslitutionalltale a dispozi(lllor art. 434 alin. (2) YL g) din 
Codut de procedură penală 

es admisă excep(ie D.C.C. nr. 651/2018 M. Of. nr. 1083/20 dec. 2018 
de neconst. prin Decizia nr. 651 din 25 octombde 2018 referitoara la excep)ia 

de neconsillu(ionaiitate a tlispozitillor art. 595 atm . (1) dln 
Codul de procedură penaiă şl ale art. 4 din Codul penal 

ar admisă excep(ie D.G.C. nr. 243/2019 M. Of. nr. 429/30 mai 2019 
de neconst. pdn Decizia nr. 243 din 16 aprille 2019 referitoare la excep(ia de 

neconstitutionatitate a dispozi(iilor art. 341 aim . (9) dln Codul 
do procedură penată 

aa admisă excep(ie D.C.C. nr. 248/2019 M. Of. nr. 494/19 iun. 2019 
de neconsL pdn Decizia nr- 248 din 16 aprille 2019 referitoare la excep(la de 

neconstitu(ionalltate a dispozi(illor ad- 126 alln- (4)-(6) din 
Codul de procedură penală 

aa modificări prin D.C.C. nr. 248/2019 M. Of. nr. 494/19 lun. 2019 
Decizia nr. 248 din 16 aprilie 2019 referitoare la exceptia de 
neconstitu(ianailtale a dispozi(nlor an. 126 alin. (4)-(6) din 
Cotlui de procedură penală 

so admisă excepQe D.C.C. nr. 87/2019 M. Of. nr. 498119 iun. 2019 
de neconst. prin Decizia nr. 87 dln 13 februarie 2019 referitoare la excep(ia de 

neconstltu(ionalltate a dispozitiiior art. 174 a:in. (i) şl art. 282 
alin. (1) din Codul de procedură penaiă 

sl admisă excep(ie D.C.C. nr. 89/2019 M. Of. nr. 499/201un. 2019 
de neconst, pdn Decizia nr. 88 din 13 (ebruarie 2019 referitoare la excep(la de 

neconstitu{ionalitate a dispozitiilor art. 281 alit,. (4)111. a) din 
Codul de procedură penală raportat la art:,281 all , (1) lit, r) 
din acelaşi act normativ t

tf 

suspendă pemnr 45 de zile dlspozi/iile art. 
434 a/in. (2) lit. g) (ternrenut se implrneşle 
la 27 decembrie 10/8) după care operează 
pie vederi/e art. 147 din Const/tu(ie 

sabr(ia legislativă cuprinsă in art. 595 atin. 
(!), care na prevede şi deciz/a Cur/fi 
Constitu(iorrale pr/n care se coaslată 
neconstitu(ionalftatea midi rrarnre de 
lt,crlm/nare ca in: car de inlăturar-esmr 
nrodifrcare n pedepsei/nrăsurii educative 

so/rr(/a /ag/s(at/vă cuprinsă la art. 341 alit,. 
(9) care e.rclude posibi/itatea de a face 
contestafie impatrlva fnclteler/i 
judec•ătorrrini de canreră pr•elimirrară cu 
pr/vise la dispozi/ia de incepere ajudecă(ii 
refer/tar la j'aptele ş/ persaanele peanr 
care, in cnrsul cercetării pena/e, a fost 
pusă in nrişcare acfiunea penală 

art. 126 alin. (6) 

suspendă petrtnr 45 de zlle dispozi/lile art. 
116 alb:. (6) (lermeml se implineşte in data 
de 2 august 20/9), după care operează 
prevederlle art. 147 din Constitu(ie 

sobt/ia legislativă etrpr/nsă in d/spozi////e 
art. 174 alin. (I), care utt pit vede 
aplicarea casurilor de incanrpatibl/itate 
prevăarte de art 64 din acelaşi act 
nornrativşi in ceea cc fl priveşre pe 
specialistel case jiurc(ionează in cadnr/ 
arganelor jrtdic/are san d/n afara acestora, 
care efectnează constatarea potrivit art 

dispoziliile art. 181 a(in. (4) /it, a) rapalat 
(a art. 281 alin. (i) lit. l 
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92 modiflcări pnn D.C.C. nr. 88/2019 M. Of. nr. 499/201un 2019 szrsperrrdă pentru 45 de zrle dispoziliile art. 
Decizia nr. 88 din 13 rebruarie 2019 refar loam la exceplia de 
neconstituiionalila(e a dispozl(iilor art. 281 alln. (4) lit, a) din 
Codul de procedura penafă rapodat la art. 281 alln. (1) lit. f) 
din acelaşi act normaliv 

53 admisă excepjle 0,0.0. nr. 250/2019 M. Of. nr. 500/20 Jun. 2019 
de necOnsL prin Decizia nr. 250 din 16 aprilie 2019 referitoare la excep(la de 

neconstitu(lonalltate a dlspozl[lilor art. 386 alin, (1) dln Codul 
de procedură penala 

w admisă excep(ie D.C.C. nr. 590/2019 M. Of. nr. 1019/18 dec. 2019 
de neeonst. prin Decizia nr. 590 din 8 octombrle 2019 roferiloare la excep(la de 

neconstitu(ionatitate a dispozl(lilor art. 459 alin. (3) din Codul 
de procedure penală, in Interprelarea dală prin Decizia nr. 13 
din 3lulie 2017 pronun{ată de inalta Curie de Casatie şl 
Jusiitle - Completul competent sa )udece recursul In Interesul 
egi) 

ss admisă excep(le 0.0,0. nr. 535/2019 M. Of. nr. 1026/20 dec. 2019 
de neConst, prin Docizia nr. 535 din 24 septembrie 2019 refedtoare la excopsia 

do noconstilu(Ionalitate a dispozipilor art. 589 alin. (1) Iii b) 
fraza inlai leza a doua din Codul de procedură penală 

281 a/ln. (4) lit, a) r•aporiat la art. 281 alin. 
(1) lit. ]J (tenueattl se implineşte /a data tie 
3 august 2019), după care opereacă 
prevedertle m'1. 147 din Canerinu/ie 

art. 377 alin. (4) teza inlâi şi art. 386 alin. 
(1) stint constitafione/c in măsura in carte 
instanfa de judecată se pronznr/ă cir privire 
la schimbarea incadrărir juridice date 
fop/el prim acrid de sesi-are printr-o 
horărarejudecăror'ească care rut 
solulfanenză fondul cazrzei 

art 469 alin. (3) in interpretapea dată prin 
Deciăa nit 13 din 3 ludic 2017, pmmnrlată 
de !na/ta Cure de Casa/te şi Justilie -
Camplend competent să judece recra•sul in 
interesul legii, in ceea ce prireşte faza 
procesuală de /a care se z-eia procesal penal 

in coca cc priveşte solnpa /egislarină 
cuprinsă in dispozilii/e art. 589 alum. (1) /it. 
b).fraza fntăi tern a doua, care exclude 
bărbatuicondanmot care are an copll mat 
nzic de urn an de la posibilitatea amănărit 
ececntării pedepsei inchisorif sae a 
detenfiunir pe viafă 
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EVENIMENTE SUFERITE de aclul ... 

L. nr. 304/2004 M. Of. nr. 576/29 fun. 2004 

Lege privind organizarea judiciară 

(v. R. nr. 1(2004 (I.C.CJ_ ) -M. Of. nr.876/25 sap. 2004; Decizia t.C.CJ. nr, V/2005 - M.Of, nr. 12319 fob. 2006 (ad. 57); O.C.C, 
nr. 345/2006 - M. Of. nr. 415115 mai 2006 (art. 64 alin. (3) fmza a doua); Decizia I.C.C.J. nr. LXIX (69)12007 - M. Of. nr. 539/17 
iul. 2008 (art 54 alin. (1), (2), (3) şi (4)) 

r republicare Cu 
renumerotare 

2 modificărf pin 

3 admisă excepjie 
de neconst. prfn 

4 modi0cărl prin 

M. Of. nr. 827/13 sap. 2005 
Loge privind organlzarea judiciară 

L. nr. 17/2006 M. Of. nr. 48/19 fan. 2006 abrngă an. 128 in ceeo cc-i privcyve pa 
Loge pentru madiricarea şi compietarea Lagii nr. 5672004 frrJ'or•matfcieni 
privind stalutui porsonalulul auxiliar de speclalllate al 
inslan(elor)udecătoreşti şl al pamhetelor de pe langă aceslea 

D.C.C. nr. 345/2006 M. Of, nr. 415/15 mai 2006 
Decizia nr. 345 din 18 aprilie 2006 referitaare Ia excep(Va de 
neconstitufionalitate a dlspozlftilor art. 54 alin. (3) din Legea 
nr. 304/2004 privind organizarea judlciar3 

D.C.C. nr. 345/2006 M. Of. nr. 415/15 mai 2006 
Decizla nr. 345 dtn 18 apolle 2006 referitoare la exceptia de 
neconstilu{ionalitate a dispozltiilorart. 64 alin. (3) dln Legea 
nr. 304/2004 privind organizarea judlciară 

5 modificărf prin O.U.O. nr. 50/2006 M. Of. nr. 566/301un. 2006 
Ordonantă de urgsntă privind unete măsuri pontnl aslgurarea 
bunei funcUonăd a Instanfetor judecătoreşli şi parchelelor şi 
pentru promgarea unor termana 

aprobată Cu modiricări pin L. nr. 77/2009 M. Or. nr. 227(7 apr. 2009 

5 modi0cări prin O.U.G. nr. 60/2006 M. Of. nr. 764/7 sep. 2006 
Ordonanfă de urgenfă pentru modificarea şl complelarea 
Codulul de procedură penală, precum şl pentru modificarea 
allor fegl 

~ modirtcări prin O.U.G. nr. 100/2007 M. Or. nr. 684/8 oct. 2007 

Ordonanfa de urgen{ă pentru modificarea şi compietarea unor 
auto normative 1n domeniul justi(iei 

aprobală cu modi6cari şi L. nr. 97/2008 M. Of. nr. 294(15 apr. 2008 
compietărl pdn 

a modiffcări prin L. nr. 97/2008 M. Of, nr. 294/15 apr. 2008 

Legs privind aprobarea Ordonan(ei de urgeniă a Guvernului 
nr. 100/2007 pentru modiBcarea şi completarea unor auto 
normative fn domeniul justifiel 

art. 64 alin. (3), from  a daua. dispozffiar 
"Măs•nra irrjrrnrărfi esre supusă coub•alului 
ins/an /ei conrpe/ente sá jodece eauza in 
fond. /a cererea procurornlui care a 
adoplatso/u//a" 

.ruspendă pentnr o perioadă de 45 zile 
dispozi/iile art. 64 a/Dr. (3), from a daua. 
dispozi/ia: "Măsura irfnnării esresupmră 
c•ono•olti/ui instan/ei conrpetente să judece 
carrza in fond, la cererea procurondui care 
a adoptarsolu/fa"(ternrennlse iraplineSte 
la 1 /niie 2006, după care opererr_ă 
prevederi/e art. 147 alit,. (1) din Consi/ni/fe 

iuodijică art 64 alit,. (3) şi (4): 
introduce a/ire (3) la art. 46, a/in. (21)/a 
art 49, a/in. (5) la art. 64, adrr. (5) la art. 
92 

nrodi/ică art. 64 alin. (3);i (5) 

nrodffrcă an. 104 alin.(2);; 

introduce alin.(4) la an. /04, an. 134 1r 
prorogă rerntenal prevăznt /a art 136 pănă 

la data de 1 ianuarie 2009 

aprabă ca rnodifrcări O.U.G. nr. 100l2007 
şi nrodJJică art. /25 al/n. (4), art /32 alin. 
(6), art. 135 alin. (2); 
introduce alin. (2) la art 44; 
abrogă an. 60 alfn. (3), ai•t6/ alfn. (2) 
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a rnodificări prin O.U.G. or. 137/2008 M. Of. or. 745/4 nov. 2008 prorogă, pănă la data de I tanuarie 2010, 
Ordonan4ă de urgen{ă penlm prorogarea unor terrrrone ternrenul prevă¢ut la art l36 

aprabată prin L. or. 100/2009 M, Or. nr. 251/15 apr. 2009 

to modi8căd pr)n 

'+ modificări pdn 

L. or, 77/2009 M. Of. or. 227/7 apr. 2009 
Loge pentru aprobarea Ordcnan4ol do urgon{ă a Guvemulul 
or. 50(2006 pdvind uncle măsud pentm asigurarea bunel 
functionări a instan(eiorjudecălcreşti şi parchetelor şl pentru 
prorogaraa unor termene 

L. or. 100/2009 M. Of. or, 251/15 apr.2009 
Lego privind aprobarea Ordonan(ei de urgen(ă a Guvarnului 
or. 137/2008 pentru prorogarea unor lennena 

r2complelat prin O.U.G. nr. 56/2009 M. Of. or. 381/4 iun. 2009 
Ordonan(ă de urgenlă pentm complelarea Legii nr. 304/2004 
privind organizarea judiclară 

aprabale prin L. or. 385/2009 M. Of, or. 890/la dec. 2009 

+amodlficări prin L or. 385/2009 M. Of. or. 890/18 dec. 2009 
Loge pdvind aprobarea Ordonan(el de urgen(ă a Guvernulul 
or. 55/2009 pentm complelarea Legii or. 304/2004 privind 
organlzarea(udiclară 

14 modificări pdn O.U.G. nr. 114/2009 M. Of. or. 919/29 dec. 2009 
Ordonan(ă de urgentă privind uncle măsud financlar-bugelare 

aprobală prin L. or. 240/2611 M. Of, or. 864/8 dec. 2011 

1s modificări prin L. or. 202/2010 ' M. Of, or. 714/26 cct. 2010 
Loge privind uncle măsuri penlru acceterarea solu(ionădi 
proceselor , 

aprobă crr modificări O. U. C. nr. 50/1006 

aprabă O.U.G. nr l37/2008 

introduce a/ia. (Il_I) /a art 75 şi alin. 
(9_1) la art. 87 

aprobă O.U.G. nr. 56/2009 

prorogă, pănă la data de I imr. 2011, 
tertnernr! prevlrzut la art. 136 

modlyică art. 19 alin. (2). art. 24, art. 31. 
art 33 alin. (1), art 55 a/ia. ((); 
inrroduce art 21_/; 
abrogă art. 15 /it, a), art. 33 alln. (2), art. 
55 alin. (3) 

(v. Declzia LC.C.J. or. 12/2012 - M, Of. nr.735/31 oct.2012 (an. XXIV aim . (1)-(3); Decizia LC,C.J. nr. 2/2013 
(ad. XVII alin. (2) - M. Of, or, 313/30 mai 2013) 

ta modificărl prin O.U.G. or. 109/2010 M. Of. or. 846/16 dec. 2010 
Ordonantă de urgenfă privind unele măsuri Onanciar-bugetare 

aprobală cu modi0cări şl L. or. 70/2011 M. Of. or. 396/6 fun. 2011 
compielări pdn 

17 modincărl prin L. or. 70/2011 ' M. Of. or. 396/61un. 2011 
Loge penlm aprobarea Ortlonantei de urgenlă a Guvernului 
or. 109/2010 privind unele măsuri Onanclar•bugetare 

re modlficări prin L. or. 71/2011 M. Of, or. 409/101un. 2011 
Lego peniru punerea in apilcare a Legii or. 267/2009 privind 
Codul civ'4 : 

(v, D,I.C.C.J. or. 1/2014- M. Or, or, 283/17 apr. 2014) 

termemd prevăzut la art. 136 se prorogă 
pnnă la 1 lanttarie 20i2 

aprabă cu modifrcări şi carrrpletări O. U.C. 
109/20/0 

la data de I oct 2011, modjjfkă art l9 
a/in. (2), art. 21, art. 35 afin, (2), m7. 36 
n/In. (3); 
introduce a/i+r. (3) la art. 19 
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'smodfficărf prin L. nr. 148/2011 M. Of. nr. 510/191ut. 2011 nmdifrcă in rrrod corespunză tar ane.ca nr. 1 
Loge privind desriin(area unor instan(e Judecătoreşri şi a 
parcheteior do pe jăngă acestea 

ra modificări prin 

21 moditicări prin 

~ modlficări prin 

z modiiicări prin 

~° modificări prfn 

25 madiilcări prin 

L. nr. 240/2011 M. Of. nr. 864/8 dec. 2011 
Loge pentm aprobarea Ordonan(ei de urgen(ă a Guvernului 
nr. 114/2009 privind unete măsud 6nanciar-bugetare 

L. nr. 283/2011 M. Of. nr. 887/14 dec. 2011 
Lege privind aprobarea OrdonanJel de urgenJă a Guvernulul 
nr. 80/2010 penlnr compielarea art. 11 din Ordonan(a tle 
urgenJă a Guvemului nr. 37/2008 privind reglemenlarea unor 
măsuti Bnanciare in domeniul bugelar 

L, nr. 300/2011 M. Of, nr. 925/27 dec. 2011 
Loge pentru modificarea şi cwrnpletarea Legii nr. 303/2004 
privind slatutul judecătorilor şl procurorilor, precum şi pentm 
modificarea ad. 29 alln. (1) lit. bJ din Legea nr. 304/2004 
privind organfzarea judiciară 

L, nr. 76/2012 M. Of. nr, 365/30 mai 2012 
Loge pentru ptrnerea fn apllcare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură clvllă 

aprobă O. U.G. nr. 114/2009 

prorogă teivaerad de la art. 136 pănă la I 
Iamrarle 2013 

madifrcă art. 29 alin. (1) /ft. bJ 

modiijică, la 1 septenrbr/e 2012, art. 19 alin 
(1) şi (2), art 21, art 33 a//n, (I), art. 35 
alin. (2), art 36 a//n. (3), art. 41 alin. (1), 
art. 55 a/in. (I), art. 113 a//n, (3); 
Introduce alin. (211/a art. 19, alin. (4) /a 
an. 19, an. 421 .. 

H.G. nr. 666/2012 M. Of. nr. 481/13 iul. 2012 acrnafizează nt de posturi de judecător din 
Holărăre privind acivalizarea numămlui posturilor de judecător fondal de rezervă prevăznt la an. 134/ 
din fondul de rezervă alirr. (4) 

O.U.G. nr. 44/2012 M. Of. nr. 606/23 aug. 2012 
Ordonan{ă de urgenJă privind modificarea ad. 81 din Legea nr. 
76/2012 pentru punerea in aplicare a Legli nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă 

aprobală prin L. nr. 206/2012 M. Ot, nr. 762/13 nov. 2012 

- 2emodificări prin O.U.G, nr. 81/2012 M. Of. nr. 837/12 dec. 2012 
Ordonan{ă de urgen(ă pentru motli8carea Legil nr. 303/2004 
privind stalutulJudecătorilor şl procurorilor, precum şi pentru 
modificarea ad. 136 din Legea nr, 304/2004 privind 
organizareaJudiciară 

aprobată prin L. nr. 126/2013 M. Of. nr. 251/30 apr.2013 

r modi6cărt prin O.U.G. nr. 4/2013 1.4. Of, nr. 69/31 tan. 2013 
Ordonan{ă de urgenJă privind modificareaLegli nr. 76/2012 
pentru punerea in aplicaro a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civiiă, precum şl pentru modificarea şi 
completarea unor auto n000ative conexes 

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 M. Ot. nr. 388/28)iun. 2013 
completări prin 

prorogă ternremd de ltr/rare in vigoare a 
Legii irr. 134/2010 pănă la 1 Jebruarie 201. 

prorogă termenul de /a art. 136 pănă la 1 
ianum'ie 2014 

prorogă teranenrd de in/rare in vigoare a 
Legii nr. 134/2010 pănă la 15 J'ebruarie 
2013 
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26 moditicărl prin L. or. 126/2013 M. Of. or. 251/30 apr. 2013 
Lege pdvind aprobarea Ordonanlei de urgen(ă a Guvernulul 
or. 8112012 pentru modificarea Legii or. 303(2004 privind 
statutul (udecătodlor şl procurorilor, precum şl pentru 
moditicarea art. 136 din Legea or. 304/2004 privind 
organizareajudiciară 

2smodificări prin L. or, 214/2013 M. Of. or. 388/28 iun. 2013 
Lego pentru aprobarea Ordonantel de urgentă a Guvemulut 
or. 412013 privind modificarea Legil nr. 76/2012 pentru 
punerea in aplicare a Legil or. 13412010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pantru modificarea şi completarea 
unor auto normative conexe 

~ocomplelat pdn O.U.G. or. 74/2013 M. Of. nr. 389/29 iun. 2013 
Ordonaniă do urgen(ă privind unele măsuri penrru 
imbunătă(Irea şi reorganizarea aclivităpl Agentiel Nationale de 
Adminisitare Fiscală, precum şi pentru modi6carea şi 
completarea unor acts normative 

aprobată cu modificăd şi L. or. 144/2014 M. Of. or. 777124 oct. 2014 
completărl pun . 

sr modiflcări pdn L. or. 255/2013 M. Of. or. 515/14 aug. 2013 
Legs pentm punerea In aplieare a Legil or. 135/2010 privind 
Codul do procsdură penaiă ş"r pentru modificarea şi 
completarea unor acts normative care cuprind dispozitii 
procssualpenate 

az modlilcărl prin L. or. 296/2013 M. Of. or. 699/14 nov. 2013 
Loge pentru modificarea şi completarea Legil or, 304/2004 
privind organizarea judlclară 

sa madlricări prin O.U.G. or. 103/2013 M. Of. or. 703/15 nov. 2013 
Ordonanlă de urgon{ă privind salairzarea parsonalului plălil 
din fondud publice to anul 2014' precum şi alto măsuri to 
domeniul cheltulelilor pubtice 

aprobată Cu complelăd prin L. or. 28/2014 M. Or. or. 201/21 mar. 2014 

~ modificăd prin O.U.G. or. 3/2014 M. Of. or. 98/7 feb. 2014 
Ordonaotă de urgenjă pentru luarea unor măsuri do 
implementare necesare apllcăril Legil or. 13512010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru Implementarea altar auto 
normative 

aprobală cu motlificări prin L. or. 56/2016 M. Of. or. 285/14 apr. 2016 

as modtiicări prin O.U.G, or. 83/2014 M. Of. or. 925/18 dec. 2014 
Ordonanjă de urgen(ă privind salarizarea personalului plătlt 
din fondud publlce in anul 2015, precum şi alto măsud to 
domaniu6 cheltuielilor publice 

aprobată cu modificărl şl L. or. 71/2015 M. Or. nr. 233/6 apr. 2016 
complelărf prin 

apr obă O. U.G. rrr. 8112012 

aprobă ca modifrc•ări $i conrpletări O. U. 0. 
nr. 4/2013 

introduce art. 120_I 

modified, la 1 februarie 2014, art. 13, art 
16, air. 17, art. 22, art. 24, art 31, an. 32 
a/in. (1,), (4) şi (.5), an. 56 a/in. 0), m•t. 58 
a/in. (3), art. 67 aHn. (3), air. 98 albs (1), 
m•t, /0l a1/n. (2), art. 101 a/in. (2), art 1 /8 
ti/in. (5); 
introduce a/in. (1 1) la art. 54, a/in. (5)-(7) 
la art. 116: 
abrogă art. 23 a/in. (2), art 24_1, an. 54 
a/in. (3) şi (4,), ma. 60, art. 90 a1/n. (2) 

nrodiflcă art. 37 a/in. (3), art, 142 a/in. (1), 
anara fir. 1; 
introduce atln. (4) 1a art. 37 

term enui p•evăzrrt la art. 136 se prorogă 
pătră 1a 1 iamrm•ie 2015 

nradifrcă art. 24; 
introduce /it e) la art 31 a/in. (1), art 
31_1, a/in. (1_2) la art 54 

tennenul prevăztrt !a art. 136 re prorogă 
părră la I ianuar•ie 2017 

Gnrsilin/Leg/slativ - 30 raartie 2020 Fag. Orlin 7 



"smodificări prin 

ar modlflcări prin 

~modificări prin 

lacompletat prin 

O.U.G. nr. 6/2016 M. Of. nr. 190114 mar. 2016 
Ordonaniă do urgenjă privind unete măsuri pentru punerea in 
executare a mandalelor de supraveghere tehnica dispuse in 
procesul penal 

'nodifrcă an. 66; 
introdnce art. 30_1, art. 66_I 

L. nr. 58/2016 M. Of. nr. 285/14 apr. 2016 nrodffrcă art. 14 
Loge privind aprobarea Ordonan(el de urgentă a Guvernutui 
nr. 3/2014 pentru luarea unormăsuri de implemenlare 
necesare apllcăril Legii nr. 135/2010 pdvind Codul de 
procedură ponală şi penlm implemenlarea altar acfe normative 

H.G. nr. 328/2016 M. Of. nr. 361111 mai 2016 
Holărăre penlm modlficarea şi completarea Hotăraril 
Guvemului nr. 652/2009 privind organizarea şl runctianarea 
Ministerulul Justi(iei, precum şi peniru modiicarea unoracie 
normative 

O.U.G. nr. 1812016 M. Of. nr. 389/23 mai 2016 
Ordonantă de urgen{ă pentru modificarea şl completarea Legli 
nr. 266/2009 privind Codul penal. Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penala, precum şi pentru completarea art. 
31 alin. (1) din Legea Pr. 304/2004 prrvind organizarea judiciară 

'nmodlfrcărl prin O.U.G. nr. 70/2016 M. Of. nr. 866/31oct. 2016 
Ordonan{ă de urgentă pentru modiicarea şi completarea 
Codului de procedură penală şl a Legil nn 30412004 pdvind 
organizareajudiciar . 

=r modificări prin O.U.G. nr. 78/2016 M. Of. nr. 938/22 nov. 2016 
Ordonan{ă de urgentă pentru organizarea şi func(ionarea 
Oirectiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate 
Organizată şl Terarism, precum şi pentru modlicarea şi 
completarea unor acte normative 

aprobată Cu modiicări prin L. nr. 120/2018 M. Of. nr. 472/7 iun. 2018 

42 modificărl prin O.U.G. nr. 80/2016 M. Of. nr. 939/22 nov. 2016 
Ordonantă de urgenjă penau stabilirea unor măsuri in 
domniul administratlei pubtice centrale, pentru prorogarea 
termenului prevăzut la ad. 136 din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară şl penlnt modiicarea şi completarea 
unor acte normative 

aprobată cu modificări prin L. nr. 80/2017 M. Of. nr. 313/2 mai 2017 

achmlizează ntr. posttrritor de jnrlecătar 
pretr. la art. 134_1 al/n. (4) 

Introduce tit. J) !a art. 31 alin. (I) 

nrodffrcă art. 24; 
introduce /if. g) (a art. 3! alin. (1) 

modijică art. 65 a/In. (3), art69a/in. (l), 
art. 75, art. 116 alto. (3), art. 118 al/rr. (3), 
art. 120 atin. (1);i (3), art 124, art. 125 
allrr. (1), art. 126 alin. (4) şi ‚'S, an. 132 
alit,. (3), art. 133 a!irr. (1), art. 138 alit,. 
(1), art. /40 a/in. (I) lit a), art 140 atin. 
(2); 

introduce Sectiunea 1_1 etc art. 79_I -
79 3, /it. e) la art. 126 alin. (i) 

prorogă termenn! prey. /a art. 136 pănă la 
data de 1 iarmarie 1018 
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43 admisă excep(le D.C.C. or. 321/2017 M. Of. nr. 680/201ut. 2017 
de neconst. prin 

^~ modificări prin 

Decizia nr. 321 din 9 mai 2017 referitoare la excep(ia de 
neconslilutionalilate a dispozi(iilor ad. 21 şi 24 din Legea or. 
304/2004 privind organizarea judiclară rapodate la cola ale art. 
29 alin. (5) teza a doua din Legea or. 4711992 privind 
organizarea şl func(lonarea Cugii Conslilu(ionale 

O.U.G. or. 90/2017 M. Of. nr. 973/7 dec. 2017 
Ordonan(ă de urgentă pdvind unele măsuri 8scal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acie normative şi prorogarea 
unortermene 

aprobală cu comptelări prin L. or. 80/2018 M. Of. or. 276/28 mar. 2018 

95modiricări prin L. or. 207/2018 . M. Of. nr. 636/201u1. 2018 
Loge pantry madificarea şi completarea Legii or. 304/2004 
privind organizarea ludiciară 

con.rtată că dispozi(iile art 2! 3i art. 24 din 
Legea nr: 304/2004 privind organizarea 
judiciar$ raportate /a cele ale art 29 a/in. 
(5) taza a darta din Legea ur. 47/1992 
privtud wganizarea;ifiarc(ionarea Ctrrffi 
Cons/itniionale stint cnnstitu(ionale fn 
măsura fn cm-e nu ecclud pasibilitatea 
fornndării recarsului nnpob-iva botărărli 
judecătore$ti 
de respingere a cererii de sesizare a Cur/ti 
Constitu/ionale pronun(ate de tdtinta 
instanlă fu ierarbia instan(elarjudecătoreşl 

abrogă art. 136 

rnodifrcă art 1 a/in. (I), art 2 alit,,. (I), art 
9, art 17 a/in. (2), art. 19 a/in. (2_I), art 
18 alin. (1) şi (3), art. 29 a/in. (1) lit, Ii) şi 
c), art. 29 a/in. (2) şi (3), art 30_I a/in. (2), 
art. 31 a/in. (1) tit. b), art. 31 a/in. (3), art. 
32, art. 35 a/in. (2), art. 36 a/br. (3), art. 38 
a/in. (2), art 41 a/in. (I), art 45 a/in. (1), 
art 49 alie- (2_I), art 50 a/in. (4), art. 51 
/it. e), art 54 a/in. (1) şi (1_I), art. 54 afin. 
(2), art 62 a/in. (3), art 63 /it It), art 64 
alit,. (2), (3)şi(5), art. 67 a/in. (2), art 69 
aliy. (1) şi (3), art. 79, art. 79_I a/in. (2), 
(3) şl (9) - (11), art 86 alia (1), art 87 
nlbt. (1) - (3). (6), (8), (9) şi (9_I), art. 88. 
art 90 a/in, (2), art. 94 alin. (1), art 101, 
art. 106 a/in. (2), art. 108 alit,. (3), art l2/ 
a/in, (2), art. 129, art /32 a/in, (6), art 
/33 alit,. (2), art. 134 a/in. (2), art 134_I 
alit,. (2), art 135. art, 139 alit, (2), art 
140a/ie. (2): 
introduce a/in. (3) la art. 7, alit,. (3) la art. 
16, a/in. (2) şi (3) la art 21, a/in.(2) /a art 
24, /it. h) la art. 31 alit,. (l), alit,. (2_2) la 
art. 49, alit,. (3) /a art 53, /it 1)/a art 63, 
alit,. (3_7) /a art 66_I, art. 79_4, secpunea 
a 2_I-a, după art 8& en art 88_1 - 88_9, 
alien (1_t) (a art 103, art. 113_I, alit,. (6) 
şi (7)/a art 120, m•t. 1202- 120 4; 
abrogă art 54 a/in. (I_2), art 53 attn. (2) 
şi (3) 

4s modlficări prin O.U.G. nr. 90/2018 ' M. Of. or. 862/10 acL 2018 utodiJică art. 88_2 a/in. (3) 
Ordonan(ă de urgen(ă pdvind unele măsud pentnr 

_ opera(ionalizarea Sec(iei pantru investigarea inftac(iunilor din 
(usli(le 

47 modEBcări pun O.U.G. or. 92/2018 . M. Of, it. 874/16 ocL 2018 
Ordonan4ă do urgen(ă pentru modipcarea şl completarea unor 
ade normative in domeniul Justi(lei 

aprobală cu mndificări prin L. or. 239/2019 M. Of. or. 1024/19 dec. 2019 

rnadij?că art. 79_/ albs. (3) 9i (9), art 87 
a/in. (2) şi (8) şi art 88_5 alit,. (5) /it a)1 
introduce alirl. (5) /a art. 88_2 
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<a modificări pi-in O.U.G. nr. 712019 M. Of. nr. 137120 feb. 2019 
Ordonan(ă do urgen(ă privind unele măsad temporare 
rereritoare Ia concursul de admilere la InsOtutul Najional al 
Magislratudl, rormarea profeslpnală inipală a judecătodtorşi 
procumrilor, examenul de absolvire a Instilutului Najional at 
Magislralurii, stagiul şi examenul do capacitate at judecătorilor 
şi procurorilorslagiarl, precum şi pentru modificarea şl 
comptetarea Legii nr. 303/2004 privind stalulul judecătorilor şi 
procuroritor, Legit nr. 30412004 privind organlzarea judlciară şi 
Legii nr. 317/2004 prlvind ConslllUl Superloral Maglstraturil 

0e modifcărl prin 

modifrci an. 88_8alin. (1) lit. d» 
introduce alin. (S) u an. 29, alin. (8,)/a art 
49, alirr. (6) !a art. 88_!, afin. (/ 1_1) şi 

(11_2,) In art. 88_S şi lit. e) In art. 88_8 
aria. (!)f 
abrogn art. 29 alin. (l) lit b) şi an, 120 
Olin. (6) şi (7) 

O.U.G. nr. 12/2019 M. Of. nr. 185/7 mar. 2019 introduce art. 88/0, art. 88/I şi afin. 
Ordonanjă de urgen(ă pentm modificarea şi completaraa unor (5_1) 4i alia. (5_2) (a an. 120 
acle normative in domeniul justiiioi 
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EVENIMENTE SUFER!TE de aclui .., 

L. nr. 407(2006 

Legea vânălorii şi a protecjiei fondu(ui cinegetic 

r promulgată prin D. nr, 1258/2006 M. Of. nr. 944/22 nov. 2006 
Oecret privind promulgarea Legil vănătorli şi a proteciiel 
fondulul cinego(ic 

] modificăd prin L. nr. 197/2007 M. Of. nr. 472/13 iui. 2007 
Loge pentru modificaroa şi complelaraa Legli vănătorii şi a 
prolocilei tondului cinegetic or. 407/2006 

~ modificări prin L. or. 215/2008 M. Of. nr. 757/10 nov. 2008 
Lego pentru modi6carea şi completarea Legii vănătorii şi a 
protec{Isi fondulul cinegatic nr. 407/2006 

4 modl0căd prin O.U,G. nr. 154/2008 M. Of. nr. 787/25 nov. 2008 
ordonan{ă de urgeniă peniru modiricarea şi compietarea 
Ordonaniel de urgen(ă a Guvemulul or. 57/2007 privind 
regimut ariifor naturals protetate, conservarea habltalelor 
naturals, a Oorei şi faunei 5ăiba0ce şi a Legii vănătarii şi a 
pratecliei fondului cinegetic or. 407/2006 

raspinsă prin L. nr. 34/2016 M, Of, or. 219/24 mar. 2016 

carrsitird Lcgislatfv -  30 maNie 2020 

M. Of. nr. 944/22 nov. 2005 

modifrc•ă art. 15 a/in. (2,) şi (3), art. 21 
alin.(2), art. 27a//n.(2), m•t.38 a/in. (2). 
art 42 a/in. (1) lit, a), art 48 a/in. (I) /it. 6), 
art.50 a/in.(/), ar•t53 al1n.(1), anerete jut I 
şi 2; 
introduce atia.(2) Ia art.4, alin.(3) la 
art.26, /it. z) /a at•1.39, lit. a_I) la aRo.(I) 
a! art.42, /it a) /a a/in. (I) a/ arG44, 
art .45_I, atitt.(3) !a art46 

rnodifrcd art.! /it. d), Q..9, V. Q şi ❑), art. 6 
a/in. (1) /it b),n şi b), art. 8a/in. (!) /is. A 
lit. a) şi b), art 10, art. 11, art. 13, an. 15 
a/in. (2), (3) şi (7), art 17 alitt. (1) şi (2), 
art. 19 alfrr. (1) şi (2), art. 20 a/in. (1), art. 
23 a/in. (!) /It. b), art. 23 a/in. (3), art. 24, 
art. 26 a/in. (1), art 27 a//n. (1) /it, b) şi c), 
art. 28 a/in. (5) şi (6), art. 31 a/in. (2) şi (3), 
art. 33, art 34, art 35, art. 36 a/Di. (1), art. 
31 art. 38, art. 391it a), d),n, g), o), uf, n) 
şi .v,), art. 42 a//n. (I) /it. a,), •9, g), j), !), n). 
p) şi 4). arr. 42 a/in. (2) /it. c) şi d), art 43, 
art 44 /it, a), h) şf d), art. 45, art. 48 a/in. 
(1) lit. b) - e), mr. 50 afin, (2), art. 56 a/in. 
(1), art. 57 a/in. (2), aoexa nit 1, aneta nr. 

introduce ali,,. (3) la art. 9, alit,. (3_I) şi 
all»• (71)/a ar•t. 15, a/in. (2!) - (2_3) şi 
a!!n. (4) /a art 17, a/in. (2_1) !a art 19, /it, 
x) /a art. 23 a/in. (q, a/in. (1_1) şi (/_2) la 
art. 26, /it. z_1) şi z_2) la art 39, art 
39_1, art. 44_I, art 46_I; 
abrag6 art 23 a/in. (1) /it. c), e) şi o), art. 
27 a/in. (2), art. 36 a/in. (2), art. 39/it p), 
8), r) şr s); 
inlocuteşre in tot cuprinsul Legii sintagma " 

(and de vănăroare" cit fond cinegetic" 

modlftcă art 19 a//n, (1), art 34, art 36, 
art. 37, art. 39 par/ca dirpazitivă şi /it g) şi 
a), art. 39_I a/in, (/), art 42'a/in. (!) /it. 
g), art. 42 a/in. (2) /it c), art. 43, aneca ru•. 

introduce alit. (1_I) Ia art. 23. /it. z_3) şi 

z_4) la art 39; 
abrogn art. 23 a/in. (!) /it. x), art, 35 a/in. 
(1) şi (3), a;'!. 45 
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a modl0cări prin 

n modificări prin 

7 modificări prin 

e modificări prin 

L. or. 80(2010 M. Of, nr. 300/10 mai 2010 nradifrcă artera ru•. I 
Lege peniru modificarea pc. 3 al lit. B•'Păsăd" din anexa or, 1 
la Legea v2nătorii şi a pmlec(lel fondulul cinegalic or. 407/2006 

O.U.G. or. 10212010 M. Of. or. 810/3 dec. 2010 
Ordonantă de urgen(ă pentru modificarea şi compietarea Legli 
vănălorli şi a prolectiei fondulul cinegelic or. 407/2006 

aprobală prin L. or. 6612011 M. Of. or. 329/12 mai 2011 

L. or. 66/2011 M. Of, or. 329112 mal 2011 
Loge privind aprobarea Ordonantei de urgen(ă a Guvemului 
or, 102)2010 penlm modificarea şi completarea Legil vănătorli 
şi a prolec(iel fondului clnegelic or. 407/2006 

L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 
Loge peniru punerea In aplicare a Legil nr. 286/2009 pdvind 
Codul penal 

(v. Decizia l.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of, or. 434/13 kin. 2014) 

9 modificări prin L. nr. 149/2015 M. Of. nr. 453/24 iun. 2015 
Lego privind modificarea şi complelarea Legli vanătorli şl a 
protec(lel fondulul cinegetic or. 407/2006 

so- modificări prin O.U.G. or. 60/2015 M. Of. or. 951/22 dec. 2015 

Ordonan(ă de urgen(ă pentru modi0carea şl complelarea Legil 
vănăloril şl a prolectlei fondulul cinegetic or. 40772006 

aprobată cu mcdificri prin L. nr. 242/2016 M. Of. or, 968/8 dec. 2016 

modi/ică art. i/it. 1), an. 8, art. 10, a•1. 1I, 
an. 15 a/in. (1), (3), (4) lit. a), (5) şi (6), 
an. 28 a/in. (4) partea introductină, 
auecele nr. ! şi 2; 
introduce albr. (t) şi (5) la art. 9, alin. (/0) 
şi (11)/a art. 12, anew nit 3 

aprobă O.U.G. nr. 102/2010 

In data de I febrirarie 2014, umdifrcă art. 
42, arG 43, arl. 44; 
abragă an. 44_I, art. 46_i 

modlijică art. 1, art. 4 a/in. (I), art 5, tight! 
cap. 11, art. 6, art. 7, art. 8, art 9alin. (1), 
art. 9 a/in. (5), art. I1 a/in. (l), art. 12, art. 
14, art. 15 a/in. (1) şi (2), art. 15 a/in. (4) 
/it, a) şi b), art. 15 alit. (7) şi (7_1), art. IS 
a/in. (8), art. 16 alit. (2), art. 17 alb,. (2_I) 
şi '2_3,), art. 17 alfn. (4), art I8, art. 19 
a/in. (2), (2_I) şi (3)-(5), an. 20 a/in. (3), 
art. 21 a/in. (1), art. 23 altn. (I), art. 23 
a/in. (2) partea introductivă şi /it, a), art, 
24, art. 26 alin. (1), art. 27, art. 28, art. 30 
alln. (I), art. 32, art. 33, art 34,. art. 35 
a/in. (1), art. 38 altn. (1) /it, a) şi b), art. 39. 
art. 39_1, art 40 alln. (3) par/ca 
tntraductivă, art. 42 a/in. (1), art. 43, art. 
44, an. 45_1, art. 46 a/in. (3), art. 48 a/in. 
(1), art. 49, art. 52, art. 53, art. 56 a/in. (2), 
art 57 a/in. (2) şi (5), an. 58 a/in. (2); 

introduce a/in. (3) /a art Ii, alit,. (2_1) /a 
art 15, alit. (72) şi ‚73,) la art. 15, alit,. 
(6) /a art. 19, a/in. (3) !a art 22, art. 30_/, 
art 30_2, art 43 ; 

abragă art. l5 alit,. (4) /it. d), an. 17 a/in. 
(3), art. 26 a/in. (1_2), art. 54; 

intocuieşte anexele ar. I, 2 şi 3; 

sintagma 'fond de vănătaa•e"se 

&rloctieşte cu sintagaa 'Jbnd cinegetic" 

strspendă aplicareaprev. art. 23 a/in. (1) 
/it c) şi k) pănă la data de 25 aprilfe 20/6 
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.r modificări prin L. or. 34/2016 M. Of. nr. 219/24 mar. 2016 
Lego privind respingerea Ordonanlei de urgentă a Guvernului 
nr. 154/2006 pentru modiflcarea şi completarea Ordonan(ei de 
urgen(ă a Guvemului or, 57/2007 privind regimul arlilor 
naturale protejate, conservarea habitalelor nalurate, a liorei şl 
faunei sălbalice şi a Legli vănălodi şl a prolec(iei fondului 
clnegetic or, 407/2006 

+? modiflcări prin 

r3 modificări grin 

14 modificări prin 

O.t,1.G. or. 88/2016 M. Of. or. 976/6 dec. 2016 
Ordonanla de urgen(ă pentru suspendarea prevederilor art. 23 
aim . (i) lit. c) din Legea vănătoril şi a protec(lei fondutul 
cinegetic or. 407/2006 

aprabată prin L. or. 139/2017 M. Of. or. 444/14 iun. 2017 

L. nr. 242/2016 M. Of. or. 988/8 dec. 2016 
Loge privind aprobarea Ordananlei de urgenlă a Guvernului 
or. 60/2015 pentru suspendarea prevoderilor art. 23 attn. (1) 
lit. c) şi k) din Legea vănătodi şi a pratec(lel fondulul cinegetic 
or, 40712006 

O.U.G. or. 20/2017 M. Or. or. 175/10 mar. 2017 
Ordonanlă de urgentă pantm comptetarea art, 44 din 
Ordonanla de urgenlă a Guvemulul nr. 10512001 privind 
frontiera de slat a Romăniei, precum şi pentru modificarea şi 
complelarea art. 26 din Legea vănăloril şl a. pratec(lei fondului 
cinegetic or. 407/2006 

aprabată cu modiricări pdn L. nr. 256/2017 M, Of. or, 1013@1 dec. 2017 

IS modificări prin 

r6 modiflcări prin 

si modificări prin 

+a modificări prin 

L. nr. 139/2017 M. Of. or. 444/14 iun. 2017 
Loge privind aprobarea Ordonanlei de urgentă a Guvomulul 
nr. 88)2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 attn. (1) 
lit. c) din Legea vănătoril şi a protecliei fondului cinegetic nr. 
407/2006 

L. or. 184/2017 M. Or. or. 593/25 iul. 2017 
Loge pentru modiricarea Legil vAnătorii şi a protec(iei fondului 
cinegetic nr. 407/2006 

L or. 256/2017 M. Of, or. 1013/21 dec. 2017 
Legs privind aprobarea Ortlonanlei de urgenlă a Guvamutui 
or. 20/2017 pentru compielarea art. 44 din Ordonanla de 
urgenlă a Guvemului or. 105/2001 privind frontiera de stat a 
Romăniel, precum şl pentru modificarea şl campletarea art. 26 
din Legea vănătodi şta pratec(iei fendutui cinegetic nr. 
40712006 

O.U.G, or. 105/2017 M. Of. or. 1017/21 dec. 2017 
Ordonan(ă de urgentă pentru motllflcarea art. 23 attn. (1) tlt. c) 
din Legea vănătodi şl a pmtecilel fondutui cinegetic or. 
407/2-006 

respinge O. U.G. rir. 154f2008 

saspendă aplicarea art. 23 a/in, (1) /it. c) 
pdnă /a data de 25 aprilie 1017 

madifrcă art. 23 a/in. (U lit. 6), art. 39/it. 
ad), an. 42 alin. (I) /it, m) şi art 49; 

introrhrce a/in. (5) şi (6) 1a art. 13, a/in. (1) 
la art. 39 şi /is. c_1) /a art. 48 a//n. (1) 

rnodifrcă art. 26 a/in. (2); 
introduce a/in. (4) la art. 26 

aprobă O.U.G. nr. 88/2016 

modified an. 15 alnr.(7_3), art. 27 lit.¢), 
art. 34 alin.(l), art. 42 a/in. (I) /it.lq, art. 58 
nlin.(4); 
introduce a/in. (11)/a art. 9, a/in.(7) /a 
art. 28 

ntodiijică art. 26 a/in. (4) 

omdl//ed art. 23 a/in. (1) lit c) 
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+v modifici3ri prin L. sir. 13/2020 M. Of. nr. 14/101an.2020 
Lege pentru modincarea şi complelarea 1009 vănăledt şi a 
prolec(iel fondului cinegetic nr.40712006 

Consilial Legislativ - 30 ruartie 2020 n 

modifrcă art. It'll, ad) şi ae), m•t. Pa/in. (5), 
art 13, art 14 a/in. (2), art 15 atln. (1) lit. 
a), b) şi d), art. 17 alias. (2), an. 18 a/in. (1), 
ma. 19 afrn. (2_I), art. 23 a/in, (1) lit, c), 
art. 34 a/in. (I), arl. 39 alitr. (1) lit, ad), art. 
42 a/in. (i) lit m) şi a) şi alt. 43 a/in. (1); 
iuu-oduce /it. J I) la art. 6 a/in. (I), /it. rv) 
/a art 6alint. ()), an. 13_1 şi a/in. (2_2) 1a 
art. 19 

Pug. 4, dinţk 




