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AVIZ 
referitor la propunerea legislativă privind 

comercializarea masei lemnoase ' 

. Analizând propunerea legislativă . privindh comercializarea 
masei_lemnoase (b165/16.04.2020), transmisă de Secretarul General al . 
Senatului cu adreşa nr,XXXV/1850/23.04.2020 şi înregistrată la 

'' Consiliul Legislativ cu nr.D417/24.04.2020, 

CONSILIUL LEGISLATIV ̀ 

În temeiul art.2 alin.(1) lit.a) din Legeanr.73/1993, republicată şi art.46(3) 
din Regulamentul de organizare şifuncţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează negativ propunerea legislativă, pentru următoarele 

considerente: ; ' . 

1. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea 
cadrului, legal în vederea „combaterii şi prevenirii comerţului cu lemn 
recoltat ilegal". . . . 

Prin conţinutul său normativ,. propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) 
din Constituţia României, republicată, prima Camera sesizată este 
SenatuL . , 

Precizăm că, priri avizul pe care îi emite, Consiliul Legislativ nu 
se poate.pronunţa asupra oportunităţii măsurilor propuse. - . . 

2. Referitor la.soluţia legislativă preconizată, semnalăm că solulii 
similare, care vizau exploatarea Si comercializarea de materiale 
lemnoase, au fâcut obiectul mai multor propuneri legislative`avizate de 
Consiliul Legislativ şi aflate, în prezent, în procedură legislativă. la 

. Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională. 

Dintre acestea, am'intim: - propunerea legislativă privind 
protejarea suprafelelor forestiere din .România (P[x nr.324/2017), 
avizată negativ, Cu' avizul nr:206/5.04.2017, propunerea legislativă 

privind exploatarea şi comercializarea. masei lemnoase (Plx 



nr.21/2018), avizată negativ, cu avizul nr.811/4.10.2017, care stint în 
prezent pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, precum şi - propunerea . 
legislativă pentru' reglementarea exploatării şi exportului masei .. 
lemnoase provenind din România (Plx nr.479/2017) avizată favorabil, 
cu observaţii şi propuneri, cu avizul nť.375/24.05.20_17, aflată. pentru :: 
raport la comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor. 

Totodată, precizăm că la ConsiIiul Legislativ a fost transmisă spre . . 
avizare, de ' către Secretarul General al Senatului, cu adresa 
'nr.XXXV/1850/23.04.2020, . o propunere legislativă privind 
exploatarea masei lemnoase (b166/16.04.2020)'având acelaşi iniţiator. 

Ca urmare, pentru adoptarea unor soluţii legislative unitare 
sugerăm dezbaterea concomitentă a acestor proiecte. 

3. Analizând prezenta propunere legislativă, semnalăm. că, în . 
temeiul Legii nr.46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi ; 
completările ulterioare, care regletnentează regimul juridical fondului
forestier naţional. (în. care sunt cuprinse, în Titlul. III - Gestionarea
durabilă a pădurilor, norme cu privire la exploatarea masei lemnoase . 
- Capitolul. VIII şi provenienta si circulatia materiaielor lemnoase - 
Capitolul IX), au fost elaborate Normele referitoare la provenienja, . ', 
circulalia şi comercializarea materiaielor lenuzoase; la regimul ;. 
spaliilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalajiilor de ' ' 
prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a 
Regularnentului (UE) ii;-. 995/2010 al Parlantentului European şi al 
Consiliulari din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin . 
operatorilor care introduc pe piajă lemn şi produse din lemn, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr.1004/2016. . . 

Aşadar, hi. ' prezent, regimul juridic. aplicabil comercializării : 
materialului lemnos este reglementat de Legea nr.46/2008, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului 
nr.1004/2016, cu modificările ulterioare, precum şi de .Hotărârea 
Cuvernului nr.715/2017 pentru: aprobarea., Regulamentului • ..de 
valorificare â masei lemnoase din'fondul forestier proprietate publică, 
cu modificările şi completările u]terioare., . 

Normele sus-menţionate fac precizări cu privire şi la 
comercializarea materialelor lemnoase în statele membre ,ale "Uniunii 
Europene, care reprezintă achiziţie intracomunitară de bimuri, şi la 
exportu] materialelor lemnoase în state terţe. . 

Prin urmare, având în vedere că obiectul prezentului proiect este 
deja. reglementat, demersul normativ propus trebuie raportat la 
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actualele realităţi legislative în domeniu, cu respectarea normelor de 
tehnică legislativă privind. asigurarea: integrării organice a 
reglementării în sistemul legislaţiei, unicitatea. reglementării în 
materie- şi evitarea paralelismelor în procesul de legiferare, 
instituite potrivit art.13, 14 şi 16 din Legea nr.24/2000, republicată, 

Cu modificările şi completările ulterioare, în vederea acoperirii întregii 
problematici a relaţittor soctale legate de aceste aspecte şi evitarea 
lacunelor legislative. 

Astfel, ar fi trebuit ca prezentul proiect să cuprindă dispoziţii 

referitoare Id actele normative în vigoare, care reglementează acest 
• domeniu, în sensul de ă se preciza dacă acestea or ti abrogate, precum 

şi. soluţii tranzitorii referitoare to situatia actelor comerciale deja 
. încheiate şi care produc efecte; potrivit legislaţiei actuale: .. 

4. Din.punct de vedere al redactării şi aC respectării normelor de 
tehnică legislattvă, semnalăm că prezenta propunere legislativă .nu 
respectă dispoziţiile Legii nr.24/2000, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. . 
Referitor la acest.aspect, s-a pronunţat.Curtea,:Constituţională, , 

care în Decizia nr.44812013 a reţinut că: „Desi normele de tehnicn 
legislativă nu au valoar•e constitzrţ'ională, (...) prin reglementar•ea, 
acestora au fost impuse o serie de criterii obl igator~ii pentru adoptar•ea 
oricarui act normativ, a căror respectare este necesară pentrzr a 
asigzrra sistematizarea, un(rearea şi coordonarea legislaţiei, precum şi . 
conjinutul şi forma juridică adecvate pentru frecare act normativ. 
Astfel, respectarea acestor norme concură la asigza•area tine  legislalii 
care respectă principizrl seczu•ităjii raportzrrilor juridice,- având .. 
claritntea si previzibilitatea necesară": 

Astfel, semnalăm următoarele aspecte: ' 
a) potrivit prevederilor art.31 din Legea nr.24/2000, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, propunerea,legislativă trebuie 
însoţită de Expunerea de motive, care constituie,.: instrumentul ,de 
prezentare şi motivare a noi reglementări propuse, şi .cuprinde,' în mod 
detaliat, motivul emiterii actului normativ (cu referire specială Ia 
insu.ficienţele şi neconcordanţele reglementărilor în vigoare), impactul 
socioeconomic (referitor la efectele asupra mediului macroeconomic şi 

asupra mediului: _înconjurător), precum şi impactul asupra sistemului 
juridic, respectiv, implicaţiile pe care noua reglementare le are asupra 
legislaţiei în vigoare. ' . 



Prezenta propunere legislativă este însoţită de o Notn de 
. fundamentare foarte succint. formulată şi nu de Expuiierea de motive; 

aşa cum o impun nonnele de tehnică legislativă. . 
b) pentru înlelegerea cu uşurinlă a textului şi pentru evitarea. 

oricărui echivoc, noliuni precum: „comercializare lemnului la drum", 
„comercializarea masei lemnoase din rampă" şi „radarul- > 
pădurilor" trebuiau definite, . în contextul prezentei'. propuneri . 
legislative. 

. Totodată, ar fi fost necesară utilizarea une.i terminologii. specifice
limbajului normativ şi stilului juridic, prin formulări concise, clare şi 
precise, care să asigure predictibilitate normelor. 

. ' c) la art.4, trimiterea la „art.44 din Legea nr.346/2004", este 
. greşită, întrucât aceasta are în structura sa doar 34 de articole şi prin 

urmare „art. 44" invocat nu există. ' . . 
În subsidiar, apreciem că trimiterea ar fi trebuit făcută.lâ „art.44 

. . 

. . din Legea nr.346/2004 privind, stimularea înfin(ării şi dezvoltării : 
întreprinderilor mid şi mijlocii, cu, modificările' şi eompletările : 

, ulterioare", articol în care se face referire la „întreprinderile legate". 
Semnalăm că, în textul propus pentru. art.4 este utilizată. sintagma 
incorectă ,Jirine legate". ' : 

d) la art.7, pentru o exprimare corectă, är fi fost.necesar ca textul 
să He formulat, astfel: 

. „Art.7. - Cumpăi•ătorii de lemn rotund pot revinde lemnul 
numai după ce execută eel puţin trei faze tehnologice,de preiucrare a 
acestuia". . ' 

.. 'e) Ia. `art.8 ' alin.(t), trimiterea generică la „nerespectarea 
prevederilor prezentei legi" nu întruneşte cerinlele de claritate şi 
previzibilitate specifice unei norme de sanc(ionare. Prin urmare, ar fi 
trebuit indicarea, în mod expres, ă prevederilor avute în vedere. 

Totodată, din reglementarea propusă.la art.8 alin.(1) nu rezultă 
natura juridică a.răspunderii incidente în.cazul nerespectării obligaţiilor 

, . . . prevăzute de lege.. Pentru acest motiv, textul trebuia completat . 
corespunzător.' ' , 

Astfel, cu titlu informativ, dacă s-ar fi avut în vedere incidenla 
. ': rdspwzderii pezzale, trebuia. precizat, în mod expres, că faptele 
, constituie infracţiuni, urmând 

ca, 

în aplicarea dispozikiilor art.61 din 
Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu modifzcările şi completările 

. ulterioare, în loc de indicarea limitelor amenzii să se prevadă că acestea 
se pedepsesc cu amend. . , 



~ 

În ceea.ce priveşte, „pierderea dreptului de desfăşurare.a activităţii . 
de comercializare şi/sau exploatarea lemnului pentru o perioadă 
cuprinsă între. 5 şi 10", precizăm că această sancţiune nu:. ar putea 
constitui decât o pedeapsă,complementară, care se aplică împreună cu 

. pedeapsa amenzii, neputând fi stabilită alternativ cu aceastâ. Pentru 
acest motiv; expresia „sau cu" ar trebui înlocuită cu sintagma ,,şi. cu" 
Totodată, textul ar trebui să aibă în vedere intcrzicerea exercitării, 

dreptului, şi nu „pierderea" acestuia. 
Totodată, ar fi' trebuit reânalizate limitele sancţiunii, întrucât 

formularea.,,pentru o perioadă cuprinsă între 5 şi 10" nu este completă, 

necesitând explicaţii suplimentare, în sensul de .a se preciza unitatea de 
• timp (luni, ani). - . . 

Referitor la stabilirea duratei interdicţiei, precizăm că 
' reglementarea trebuia să aibă în vedere dispoziţiile art.66 din Legea, 

nr.286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările .
ulterioare, potrivit cărora pedeapsa. complementară a: interzicerii ' 

exercitării unor drepturi se dispune pentru o perioadă de la l la 5 ani. 
Prin urmare; expresia „pentru o perioadă cuprinsă între 5 şi 10" trebuie'. . 

. reformulată în mod corespunzător. 

Dacă s-ar fi avut în vedere incidenta răspunderii . 
contra yen ţionale, textul trebuia să precizeze în mod expres că faptele 
constituie contraventii. 

. În ceea ce priveşte „pierderea dreptului de desfăşurare a activităţii 

de comercializare şi/sau exploatarea lemnului pentru o perioadă 

cuprinsă între 5 şi 10" trebuia să se precizeze în mod expres că aceasta 
reprezintă o sancţiune contravenţională complementară, care şe aplică 
alături de sancţiunea amenzii, şi nu alternativ cu aceasta. Totodată, 

textul' trebuia să aibă în vedere, de asemenea, intcrzicerea exercitării 

dreptului, şi nu „pierderea" acestuia. 
Pe de altă parte, pentru asigurarea unei reglementări'complete, 

ârt.8 ar fi trebuit completat cu norme referitoare la agenţii constatatori 
ai contravenţiilor, precum şi la aplicarea, în ceea. cc ,priveşte 

contravenţiile, â dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată Cu modificări şi completări 

. prin Legea.nr.180/2002, Cu modificările şi completările ulterioare. ';
. La alin.(2) al art.8, în situaţia în care faptele prevăzute la alin.(1) 

. constituie infracţiuni, textul nu este.necesar şi trebuie eliminat, întiucât, 
potrivit art.135 alin.(3) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal, cu 
modificările şi completările ulterioare, răspunderea penală a persoanei ' 
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juridice nu exclude răspunderea. penală a.. persoanei fizice care a. 
contribuit ta săvârşirea aceleiaşi fapte. . 

În situaţia in= care •. faptele prevăzute la alin.(1) constituie
contravenţii, precizăm că, potrivif art.3 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr.2/2001, persoana,juridică răspunde contravenţional în`' '., . 
cazurile şi în condiţiile prevăzute de actele normative prin 

care se:;; : 
stabilesc şi se sancţionează contravenţii. 

În aceste condiţii, prin prezentul proiect putea fl prevăzut că ` 
persoana juridică răspunde _ contravenţional,.. însă,: în situaţia : în care` .. 
contravenţia"a fost săvârşită.de o persoană juridică, aplicarea.sancţiunii 
„administratorului şi acţionarilor" trebuie să se facă numai..în cazul în A .

care şi aceste persoane au săvărşiţ o contravenţie. Avem în vedere faptul , 
că, potrivit art.l din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, contraventia este 
o faptă săvârsită cu vinovăţie, neputând fl acceptată aplicarea ope legis . ; 
a sancţiunilor contravenţionale anumitor categorii de.,persoane.

t) 1a art.9, întrucăt Gărzile forestiere sum, potrivit art.l din. . 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea.:: :
Gărzilor forestiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea " 
nr.265/2018, cu modificările ulterioare, instituţii< publice cu- 
personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale care - . 
răspunde de silvicultură, competenţa emiterii, ordinului comun 
aparţine ministrului mediului, apelor şi pădurilor, şi nu „conducerii 
Gărzii Forestiere", aşa cum se prevede în text. . 

Totodată, precizăm că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 
este instituţie publică în subordinea Ministerului Finanţelor Publice 
care asigură, în. . principal, administrarea impozitelor;. .taxelor, ` 
contribuţiilor şi a altor venituri bugetare date prin lege în competenţa 
sa, aplicareâ politicii şi reglementărilor în domeniul vamal şi 
exercitarea atribuţiilor de autoritate vamală, precum şi controlul. 
operativ şi inopinat. privind prevenirea, descoperirea . şi combaterea
oricăror acte şi fapte care au 

câ 

efect evaziunea fiscală şi frauda fiscală 
şi vamală (art.4 din Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind 
organizarea ş'i fancţi.onarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, 
cu modificările şi completările ulterioăre). 

Aşadar, ar fî de analizat în cc măsură aspecte legate de aplicarea . 
prevederilor prezentului proiect ar putea fi reglementate prin ordin : " 
comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi 
at ministrului mediului, apelor şi pădurilor. 
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Pe de altă parte, precizăm că norma ar fi trebuit să aibă în vedere 
monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor legii, şi 

nu 

„modalitatea de monitorizare şi de control a prevederilor prezentei 
legi", astfel cum este prevăzut în text. 

* 

* 

* 

Paţă de cele de mai sus, soluiiile legislative preconizate ar trebui 
reconsiderate şi reformulate în totalitate în vederea respectării 
dispoziiiilor legale în vigoare menţionate, precum şi pentru integrarea 
armonioasa a propunerii legislative în ansamblul legislaţiei. 

Bucureşti 

Nr.

Rodi
Rectangle



EVENiMEN7E SUFERI7E de actui... 

• L. nr. 46I2008 

Lege - Codul silvic 

a`(epubhcere`cu ~ 
`renumeroţare* "9 ~. 

~ImadNicărllprin _; 

~ m29 d1prînĘ 

~ compieta£ prin~ 

M bf nr,87114Â2 aug 201 
Legs - Codul silvic 

«_,22712015 ``.'~ i~ i M TMO( nr„688/10 şep„201 
Loge prMnd Codul fiscal 

M. Of.. nr. 238127 mar, 2008 

abrogă to I ianuarie 2016 an. 130 

nrf232720ţ6 i,{ _ ; M:Of nr{9Z215 dec 2p18 " , nradiJ'rcă art. 36 alin. (1); 
Logo pdvind industria na(ională de apărare,precum şi pentru introdrme al/n. (5) la an. 36 
modificarea şt completaraă unor acte normative '.y ` . . : " ' .  . . . 

nr ~17512017 ; y,,, ,),~,w~ M.~"Of` nr 5691181u1 201Ţ .y 
Loge pontru modlriearea şl campletarea LegU nr. 4612008 - - 
Codul slivlc, precum şl pentru rnod(fiearea art. s alin, (2) din 
Legea nr. 19212010 pdvind trrecerea unor drumun forestiere şr 
a lucrărllor do oorectare a loren(ilor din domeniut public al ", 
statutui şi din administrarea Regiei Nar,lonale a Pădudlor -
Romsilva in domenlut public al unor unită(i admtnistrativ- 
tedtoriale şi In adminlstrarea consiliilorlocale ale acestora" 

nry1i212O18, y
Legs pentru camp! 
silvic 

modtticârijprRn L~itr 230/201t3'µ 

Imodi/ică art. 2 afin. (2,/lit e), ârt. 4, art: 6" 
afin. (2), art 14 a/in. (4) şi (ă), an. 16, art 
18 par/ca introductiră, an. 21/ alb;. (3), art. 
23a/in. (1), art 30 aiin. (I), an. 32 alrrr,: ' 
(1), ar7.37 alfrr. (1) /it. e), art 59 afin. (6), 
art 62 alln. (3), art 73, art. 90 alin. (2), 
art. 97 atin. (7) lit a), art 98, ar7. 105 alin. 
(2), art "107 partea introductipă.a din. (1), 
art 120 afin: (5), an xa; 

introduce art. 12 , alit;, (2 1)42 4) Ia ' 
art. 21, afin (3) la art. 23, a/ln. (21)?', 
an, 51, /it c) la art 59 alln. (3), a/in. (5_I) 
(5_9) is art 59, alin. (6_I)-(6_3) la art. 59, 
aiin. (4_1)-(4_3) /dart 62, aiin. (3)/a mt.. 
68, aiin. (4) /a an, 95, lit a I) şi a_2,) la 
art 97 aiin. (i), alin, (2_I) şi (22,/la art 
105, a/in. (4) Ia art. 105, art. 107_i, art. 
133, aneea nr. 2; ' ; " 

abrogă art, 1.1 alit. (3)/it b) 

pf nr :426/%78 mai 2018, r; introduce alltr, (6) şi (7) la art 36 
area art. 36 din Legea nr. 4612008 - Codul .. . 

N%OF nr-693/8aug 2018~`y` 
Loge pentru madificarea şi comptetarea LegU nr. 4612008 - 

-Codul silvic  . 

' ' 

consillyd tegixlatin - 29 apr/1re 20211 

madiftcă art 16 alin. (4) şi (/0), m7. 37 
a/ia_ (I) lit. b), art. 59 din. (5_I), attn., 
(5-,2) lit, a).şi b) şl alin. (5_$) şi modi(/ică 
anexa it, 2; ' 
introduce a/in. (16) la art. 16; 
abrogă an. 59 afin. (5_4) 

' Pug. /din I 



EVENlMENTE SUFERITE de aclut .„ 

. M. Of, nr. 681/29 iul. 2004 

Lege privind stlmularea int9insării şi dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocli 

.._.~ .. ~ ...._ , 
r promutgata pnn p nr b9512004; '  Mg ®J nr 681f29 tu1 2004 ,% ti , 
.. ' . Decret. pentru promulgarea Legii pdvind stirnularea infipnkădt şt .. 

- 
, dezvoltădi tnlrepdnderilor mToi şl mijlocli . . 

xYsotjficare; ; 

L. nr. 346i2004 

RECTIFICARE
Of `"nr 781727~aug 2684 

odiflcări priil1,~ tO G,ni~94/2004 ~~ _,; M Of nr 803139aug 2'064` 
- Ordonan{ă privind regiemenlareaunor măsud rinanelare 

. aprobată cu modiricări şT L. or. 607/2004 M. Of. or. 1080f19 nov.2004. . 
completări prin-.

4'răţodlficăn pijet p G nr.t27i2008C1dM Of nr 88/3T'ian ̀ 2006 ' ' _ 
-  Ordonanjă pentru modt8carea şi completarea Legli. nr. . 

. ' 346/2004 privind s0muparea Tnliiniădi şl dezvoltărpi . 
' inlreprindenlormlcl.şlntiJloclf ' .  

. . aprobată dd 'modlricări şi L. or. 175/2008 M. Of. nr: 43822 mal 2006 ' 
. camptelări prin . 

s modifcăn pnn nr <975/2006 _ M;Of nr d33122 mat 2006'. g? 
Loge privind aprobarea Ordonan(ei GuvemuluT or, 27/2008 
pentru modpgcarea şl completarea Legii or, 346/2004 privind 
elimutarea.Tnă€ntării şi dezvoltărli intrepdndedlor micl şi mijtocii 

cc/j/ică or 4 alIn 1 

hragă art, 26 a/in .(5); inavduceart.26 1. 

modlfică art. 3 Olin. (1) /it 6), art. 4 al/a. 
(I), art. 5 alin, (3), (5) şi (6), art 6, art. .7, 
art. 16 attn. (3), art. 28, art. 32;' . 
introduce oil. 4_1-4_5, a/in. (7) la art. Ş 
a/in. (4)/a art. 31, anesele in'. I şi 2; ' ' 
abrogă art. 3 alln. (I,) /IL c) şi a/in. (2)-(4) 

modifrcă art.2, art.4 partea imroductivă a 
alirt.(/), art.4_2 a/in.(3) Ii/.a) şi ri), art.5 
alin.(3) şi (6), ar1.6 alip.(1) şi (4), at7.8. 
art31 alin,(4); 
introduce alin.(4) şi (5) la art 2S 

'di0bări,prin r O U#Q :nr 939Î20i7 t, ,~ Ma.t~f~nr~844/90 dec ~00T~`~ introduce arr.26 2 
Ordonanjă do urgen(ă pentru completarea Legli or, 346/2004 

_ 

privind stimularea inrimlărip şi dezvoltăni tntreprindenpor m'ci şi 
mijtocii 

7 iaoâif'tcâ'ri

aprobată prin L..nr, 81/2008. M. Of, or, 292/15 apr. 2008 

M.: t}f nr 292J15 apr 2qOPt LJ aproGă O.iI.G, nr•. 13912007 
Loge pdvind aprobarea Ordonan4ei de urgan(ă a Guvernulup  . 

, 
. • 

nr,139/2007 pentru completarea Lagii.nr.34612004 privind . ` 
stimularea Tnfipnyăril ş1 dezvoltăriR intreprinderUor midi şt mljlocii , ' 

,.,- * ,.7- aitiotli0cări+prin L. nr~,17612~709  Mmf~r~  .r3 9)20 rrşai,2009 v
Loge pentru modiricarea apin. (1) al art. 26 din Lagea or. 
348/2004 privind stlmularea intiin(ădi şi dezvoltărli 
intreprinderitor mid T şl m111ocil ' 

a inod(fcări;pnn„1p , 0  U'GM; nr 60/20t)9 ` ~ M Of nr'38'!!9j[un 2Qti9 ;; 
Ordonanjă de urgen(ă prlvind unote măsud in vederea 

, ' Implementării programulut nD tamilia, o cnşăn . 
' .apobată cu modirrcărl şl. L. or, 368/2009 M. Or, or. 816f27 nov. 2009 

completări prirt = - 

modif'că art. 26 alit', (1) la data de 1 ian,. 
2011 

inlocuieştc, in cuprinsul leg/i, dentrnurea 
"Agetrlia Naliorrală pentrt' 1ntrEprinderi 
Mid şi M(!/ecli şi Cooperutie" ct' 
rlenumirea 'Miaisternllatrepr•inderilor 
Mid şi Mlocil, Corner/rtlui şi Medi'rini de 
Afacer'i" . . 
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aa eriodificân prin _ nr 3fi912009 _ ,M Of nr 8a18/27jnav 2008. 
Legs pentru apmbarea ordonan(ei de urgenlă a Guvernulut 
nr: 60/2009 pdvind unela măsurl in vederea implementărw~ ~ , 
'progtamutul ̂ pdma casă" . . 

nr 216/2011„n~ ~,~ M.,Qf nr t865f8,,dec 20,11'', 
Legs pentru modilicarea atin. (1) al art .15 din Legea nQ 
348/2004 prlvind stimularea tnt7inlăril şi dezvoltării " 
intreprindedlor mlcl şi mijlorăp 

4tt1P. 'k^'"o-«•.FY `*m^^. Y -.. 1" , Ts 
z modt8cări prin , yQ!U G~nr 96/2012 M. Of nr'834/22 dec 2012: », 

ordonanqă de urgen(ă privind stabilirea Unix măsuri de 
' reorganizare in cadrul administratiei publice centrals şi pentru. 

modilicarea unor acts normative . 
probata du mcdificări şi L. nr. 71/2013  M. Cl,. nr; 171729 măr,.2013 

:. :. complelăd prin .:. . . . . .: .  . 

f nr697%28 dec'2t1' 

aprobă cu tnodifacăa•i şi comptetări O, U.G. 
na, 60/2009 şi jnlacttieşte, ia tot eerptlaasul 
legii, demanirea'Wgenjia Najională pentru 
!nn•eprbrdeai MlCi şi Mijlocii şi 

COoperajie" ca sintagma âtttoritatea. - 
adaritristraiiei publice centrale crt att•ihujij 
ţ'rt domeniul întreprinderilor naici şi mi/loci" 

modifrcă art. 15 tWin. (1) 

madijtcă art. 28 aliaa. (35 

1'ectjjică an. 28 nUu. (3) 

tx'madificări i(n R L nr 731/2013 ,.  P  „ ~  .__ ," M Of nr „17~1/29 mar 2013",~N* aprobă O. U.G. rrr. 96/2012 şi naodifică cart. 
. Lego pontru aprobarea ordonanjei do urgen(ăa Guvemului ' 28 attn. (3) ` 

, . ' , nr. 98l2012~ pdvind stab7irea unor măsud de reorganizare ln . . 
. ~ -cadrul adminis9ra{iei publics centraleşl pentru modlficarea ~ . . . • 

Unix acts normative ' . ' 

Caasilia!Legislarir - 
, . . .. . ~ , ,.. . ...,-.~.. . . _.. , . . .., 
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is pnodi8cări'přj t . ,L nr 6 014  , M ~Qf nr w328/S .in12014 , ~ , j urodifca art 2, art, 4 2 albs. (3) In d), art. 
,  Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 9 alin. (4) şi (5), tidal secrlanH a 6-a a cap. 

privind stimuiarea in8inlădi şl dezvoltării intreprinderilor midi şi 11, art. 22 a1in, (1) lil. b) şi alin. (3), tint. 23 mijlocii. 
albr. (1), art, 23 a/in, (3) partea 
lntroductfvă, an. 23 a/in. (5), art. 24, art. ' 
25 a11u. (3)lininla a 3-a a lit, a) şi lit: b), 
art. 26 alin. (1), art. 26,r2 alin. (3) şi (4), 
art. 271 . . . 

„s.. ~ . . .. ,,..,...,,.......... ,v ,.._.b.,.,,~ .-.....,. -,.,..,... to _modificăn prin ;,O!UCGi nrir68/2t},18. •~ Mrpf nr 736/22 sep 2f}16, ? 
Ordonaniă de urgenlă peniru modificarea şi completarea unor 
ado normative cu impact asupra domeniuiui aehisiiiilar publics 

aprobaiă cu madificări prin L. nr. 174/2017 M. Of. nr. 571/16 lul. 2017 

I? modificăn prin 

introduce art. 9_I, a/tn. (1_l) !a art. 16, 
alirr. (3) şi (4) la art. 19, lit. d 1) şi d2) la •
art. 25a/trr. (3), alin. (3, 1) fa art. 25, art., 
25_I, alin, (6) şi (7) la art. 26; 

abrogă arr. 9 alin (6)1 ' 

/a an. 19 albr.(1) şi (1), sintagma 
„progr•ame deformare profesiorrală"se 
inlocnieşte en sintagma „programe de 
%r'mare pro/'esională şi aatrepretrot4ală; ; 
in tot cuprinsul legii, sintagma . . 

„preşedintele utttori/ă(ii adntinistr•a(iei 
pub/ice centr•ale cu atribu/it 1n domeninl 
intreprinderilor paiei şi rnijioct!"se . 
înlocuieşte en sinlagma „conducătoru! . 
autorităpi administrape( pub/ice eerurale .. 
en airibulii 1n domeniu/ intrepr/mlerilor • 
nilcl ş! mijlocii ", tar slntagma „hgen/ia , 
Na(ionată pentru ltttrepr•tndert Mid şi 
Mij/oci! şi Cooperalie"se irtlocnieşte en :. 
sintagma „antar'itarea adminisrraliet 

pub/ice ceutrale en auibu(ff in domeniul 
intreprinderilor• mici şi m(j/ocit" 

•ogămT. 16 alin, (2) 

Q IJ:Gi, nr 47/2019. , 8vl 
" .t''—'9"..

O  n634/28 i irt 2099 ̀  '' nrodifică art, 251 pm tea imrodnctivă, la .. - `- 
Ordonanţă de urgentă pentru modi6carea şl compleiarea Legii art. 31 sintagma „ofrcii/le lerltori ale 'se 
nr. 346/2004 pdvind siimularea Snriin{ărli şi dezvoltării inlocttieşte ctr„agen(it/e feritoriale' ; 
lntrepdnderilor midi şl miJiacil . . lntraduce lit, k I) şi [c _V /a'art. 25_i . ' 
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