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AVIZ 
referitor Ia propunerea IegisIativă Pentru modificarea Si completarea 

Legii ur~416l2001 privind venitul minim garautat şî a Iegii 
nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune 

Ana1iznd propunerea legislativă Pentru modificarea i 
completarea Legii nr.416/20(}1 privind venitul minim garantat ,i a 
legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune 
(b79/1 1.03.2021), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 
adresa nr.XXXV11286/17.03.202I Si înregistrată la Consiliul 
Legislativ cu nr.D 172/ 17.03.202 Z, 

CONSILIUL ŁEGISLATIV 

In temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(3) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiłiului Legislativ, 

Avizează negativ propunerea legislativă, pentru următoarele 
considerenie: 

1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi 

completarea Legii nr.41612001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările Si completăxile ulterioare, precum Si modificarea unor 
prevederi din cuprinsul Legii nr. 196/2Q 16 privind venitul minim de 
incluziune, cu modificările uiterioare. 

Potrivit Bxpunerii de motive, intervenţiile legislative au ca scop 
„crerterea veniturilor benejciari1or de venit minim garantat, pain 
sprUănirea în găsirea unui bc de rnuncă sau în reczlizarea unui curs de 
formare profesională — eursurz de cali~carelreprofesîanalizare — in 
vederea ocupârii unui bc de muncâ.". 



In raport de conţinutul său normativ, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice, hind incidente prevederile art.73 
alin.(3) lit.p) din Constituţia României, republicată, iar în aplicarea 
dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Legea fundamentală, prima Cameră 
sesizată este Senatul. 

2. Precizăm faptul că prin avizul pe care îl emite, Consiliul 
Legislativ nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor 
legislative preconizate. 

3. Intrucât propunerea legislativă va avea, începând cu anul 
2022, implicaţii asupra bugetului de stat, este obligatorie solicitarea 
unei informări din partea Guvernului, în conformitate cu dispoziţiile 

art.l 11 alin.(1) din Constituţia României, republicată. 

Totodată, sunt incidente prevederile art. 15 alin.(1) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, referitoare la obligativitatea întocmirii unei fie funanciare, 
cu respectarea condiţiilor prevăzute de art.2 1 din Legea 
responsabilităţii fuscal-bugetare nr. 69/2010, republicată. 

4. Precizăm că, Expunerea de motive nu cuprinde referiri la 
impactul socio-economic, inclusiv la evaluarea costurilor şi a 
beneficiilor măsurilor preconizate, la impactul funanciar asupra 
bugetului general consolidat pe termen lung, informaţii cu privire la 
cheltuieli şi venituri, impactul asupra sistemului juridic, subliniind 
implicaţiile asupra legislaţiei în vigoare şi nici la consultările derulate 
în vederea elaborării propunerii legislative on la activităţile de 
informare publică privind elaborarea acestuia, astfel cum prevede 
art.31 din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

De asemenea, semnalăm că nu sunt respectate cerinţele art.32 
alin.(1) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care prevede: „Documentele de motivare se 
redactează într-un stil explicativ, clay, folosindu-se terminologia 
proiectului de act normativ pe cage îl prezintă.". În acest sens, este 
necesâră revederea şi reformularea unor exprimări, dintre care 
indicăm, cu titlu de exemplu: „şi nu putem ajutoarele sociale fără a 
pune în bc", „obţinerea unui venit prin muncă, cu forme legale", „se 
ocupă doar formal", „care cunosc ....nu cunosc", „să poată avea un 
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punct de plecare în profilarea acestor persoane", „cererea de muncă 
reprezentată de persoanele", „munca ca ziler", „atât în pagina ... cât şi 
pe pagina", on „va efectua lunar verificări ... pentru verificarea". 

Cu referire la implicaţiile asupra legislaţiei în vigoare, menţionăm 
că nu este precizată necesitatea intervenţiei legislative asupra Hotărârii 
Guvernului nr.50/20 11 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr.4 16/2001 privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

5. Având în vedere conţinutul art.I, respectiv intervenţiile 
legislative preconizate asupra Legii nr.4 16/2001, cu modif cările şi 
completările ulterioare, menţionăm că respectiva lege ar urma să fie 
abrogată, în mod expres, la data de 1 aprilie 2022, prin Legea 
nr. 196/2016, cu modificările ulterioare, odată cu intrarea în vigoare a 
acestui act normativ. 

Precizăm că art.97 din legea menţionată anterior, care stabileşte 

data intrănii în vigoare a acestui act normativ, a fost modificat pnin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.226/2020 pnivind unele măsuri 

fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene, cu modificările ulterioare. 

In consecinţă, este de analizat dacă, faţă de durata derulănii 

etapelor procedunii legislative, acest demers va avea eficienţă din 
punct de vedere juridic, având în vedere că modificările de la art.I, 
asupra Legii nr.416/2001 intră în vigoare la data de 1 ianuanie 2022 -
în cazul în care proiectul va cunoaşte consacrarea legislativă anterior 
acestei date -, ian Legea nr. 196/2016, aşa cum am precizat mai sus, 
intră în vigoare la data de 1 aprilie 2022. 

6. La pct.1 al art.I, referitor la textul preconizat pentru alin.(1) 
al art.6, semnalăm lipsa de claritate şi predictibilitate a normei, cel 
puţin în pnivinţa următoarelor aspecte: 

- norma nu precizează cine sunt beneficianii „ajutorului social, 
pentru o perioadă de 3 luni, în textul de lege lata fund vizate, în 
această calitate, „Familiile şi persoanele singure cu venituri nete 
lunare până la nivelul venitului minim garantat"; 

- nu este stabilită durata minimă a contractului „individual de 
muncă, a raportului de serviciu on a altei forme legale de angaj are sau 
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desfăurării activităţii independente on agricole", respectiv nu este 
determinată o perioadă minimă Îfl care sunt obţinute respectivele 
venituri; 

- nu este determinată perioada de referinţă vizată de expresia 
„înregistrând venituri până la nivelul salariului de bază minim brut pe 
ţară garafltat Îfl plată", respectiv lunar, anual sau altă perioadă de timp; 

- nu este stabilit modul de determinare a debutului perioadei de 
trei luni, ţinând cont de faptul că, de regulă, semnarea unui contract de 
muncă nu coincide cu data de începere a activităţii - adică a executării 

contractului - şi, respectiv, data de la care sunt obţinute venituri; 
- nu este prevăzută sancţiunea pentru încetarea contractului de 

muncă/formei de prestarea activităţii producătoare de venituri (pentru 
concediere din motive imputabile angaj atului); 

- nu este reglementată obligarea la restituirea ajutorului social, în 
cazul de mai sus şi nici modalitatea de recuperare dacă nu este restituit 
de bunăvoie 

De asemenea, semnalăm încălcanea prevedenilor art.36 alin.(1) 
din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, care prevede că: „Actele normative trebuie redactate într-
un limbaj şi stil juridic specific normativ, concis, sobru, clay şiprecis, 

care să excludă once echivoc, cu Nespectarea strictâ a Negulilor 
gramaticale şi de ortografie.". In acest sens, precizăm că exprimări ca 
„stimularea unei vieţi active şi a participănii pe piaţa munch" 

on „altei 
forme lęgale de angaj are" nu sunt specifice stilului normativ. 

Având în vedere cele expuse supra, semnalăm că norma 
preconizată la pct.1, aduce atingere prevedenilor art.l alin.(5) din 
Constituţie. 

Curtea Constituţională a statuat, la paragraful 35 din 
considerentele Deciziei nr.22/2016, că: „(..)orice act normativ 
trebuie să îndeplinească anufnite condiţii calitative, printre acestea 
număNându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta tNebuie să 
fie sufficient de claN şi precis pentru a putea ji aplicat. (...) de aceea, 
respectarea prevederilor Legii nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative se constituie 
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într-un veYitabil cYitepiu de constitufionalitate prin prisma aplicării 
art. l aim . (5) din Constitutie (ad sim ilis, a se vedea Decizia nr. l din 
10 ianuarie 2014, precitată, sau Decizia nr. 17 din 21 ianuarie 2015, 
publicată în Monitorul Official al României, Partea I, nr. 79 din 30 
ianuarie 2015, paragrafele 95 psi 96).". 

Observaţiile sunt valabile şi pentru pet.! al actualului art.II, 
referitor la textul propus pentru art.!! din Legea nr. 196/2016 privind 
venitul minim de incluziune, cu modificările ulterioare. 

7. La pct.4, referitor la ipotezele juridice vizate de textele 
propuse pentru noile alineate, precizăm că pentru respectarea art.6 1 
alin.(2) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, care prevede că „Prevederile modificate sau 
cage completează actul normativ trebuie să se inte!reze armondos    în 
actul supus modificării on completării, asigurându-se unitatea de stil 
i de terminologie, precum şi succesiunea norrnală a articolelor", este 

necesară revederea plasării tuturor noilor ipoteze după textul de lege 
lata al alin.(4). 

Astfel, pentru a asigura succesiunea logică a soluţiilor 

normative, ar fi fost necesară eliminarea textului preconizat pentru 
alin.(4') urmând a fi modificat alin.(4), conform intenţiei normative, 
în sensul includerii informaţiilor dorite în ancheta socială. 

In mod corelativ, ar fi fost necesară eliminarea soluţiei 

normative preconizată la alin.(42), deoarece modelul anchetei sociale 
va fi modificat, în baza dispoziţiei prin care se va stabili actualizarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.50/201 1, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinsă într-un 
articol nou, marcat cu cifră romană. 

Înplus, recizăm că textelepropusepentru alias. 43 (46)nupot p ~ )~ 
fi incluse în Secţiunea a 4-a — „Stabilirea şi plata ajutorului social" -, 
secţiune din care face pane art. l 1, neprezentând legătură tematică. 
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Menţionăm că art. 11 alin.(4), după care se propune să fie 
inserate, pe lângă alin.(41) şi (42) i prevederile amintite supra, 
reglementează aspecte ce vizează ancheta socială. 

In altă ordine de idei, soluţia de fond cuprinsă la actualul 
alin.(43) vizează, de fapt, completarea dispoziţiilor legale referitoare la 
evaluarea performanţelor profesionale, pentru o anumită categorie de 
personal bugetar — personalul din agenţiile teritoriale pentru ocuparea 
forţei de muncă, precum şi a personalului din aparatul propriu de 
specialitate al primarului - stabilind un nou indicator de evaluare, 
subiectiv de altfel — respectiv „integrarea pe pia,ta muncii a 
persoanelor benefîciare de ajutor social, apte de muncă". 

Precizăm că aspectele referitoare la evaluarea profesională a 
funcţionarilor publici sunt elemente intrinseci funcţiei publice şi, 

conform art.73 alin.(3) lit.j) din Constituţia României, republicată, 

privind reglementarea statutului funcţionarilor publici, trebuie 
reglementate grin 1ee or~anică, nu prin acte normative secundare, 
şi cu atât mai puţin prin ordin al unui ministru. 

In acest sens, Curtea Constituţională, prin Decizia nr.818/2017, 
a statuat următoarele: 

„14. (..),elementele esenţiale referitoare la naşterea, executarea 
i încetarea Naporturilor de serviciu ale unui funcţionar public se 

referă în mod intrinsec la statutul acestuia. (..). În aceste condiţii, 

Curtea reţine că evaluarea activităţii şi a conduitei un ui fun c,tionar 
public ţine de statutul acestuia şi, prin uYmaYe, trebuie reglementată, 

potrivit art. 73 alias. (3) lit. j) din Constituţie, prin lege organică. 

(..)16. Pentru aceste consideNente, Curtea mai reţine că sunt 
încălcate şi dispoziţiile art. l alias. (4) din Constituţie referitor la 
principiul separaţiei şi echilibYului puterilor în stat (prin delegarea 
unei atribuţii ce aparţine în excl usivitate legiuitorului către 

Guvern), precum şi art.l alias. (5) din Constituţie, în componenta sa-
referitoare la previzibilitatea şi accesibilitatea legii. ". 

Prin urmare, textul preconizat la actualul alin.(43), având un 
caracter neconstituţional, trebuie eliminat. 
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La textul de la actualul alin.(44), semnalăm lipsa de 
predictibilitate sub aspectul caracterului public al evidenţei 

beneficiarilor de ajutor social, apţi de muncă, dat fund că trebuie 
respectate normele de protecţie a datelor cu caracter personal, al căror 

sediu primar îl constituie un act juridic al Uniunii Europene cu 
. aplicabilitate directă şi prioritară, respectiv Regulamëntul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protecţia persoanelor fuzice în ceea ce privete 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

Aadar, pentru respectarea art.l alin.(5) din Constituţia 

României, republicată, precum şi a principiului priorităţii dreptului 
Uniunii Europene, este necesară reconsiderarea soluţiei de la alin.(44). 

8. Sub rezerva celor de mai sus, cu privire la actuala redactare a 
textelor, semnalăm încălcări ale normelor de tehnică legislativă şi 

uzantelor normative: 
8.1. La titlu, nu sunt respectate prevederile art.4 1 alin.(1) din 

Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările, acesta 
ar fu trebuit redactat după cum urmează: 

„Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.4 16/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru 
modificarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune ". 

8.2. La art.I, partea introductivă ar fu trebuit să aibă 

următo area formulare: 
„Art.I.- Legea nr.4 16/2001 privind venitul minim garantat, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.401 din 
20 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi 

se completează după cum urmează:". 

8.3. La art.I, partea dispozitivă a pct.1 ar fu trebuit redactată, 

după cum urmează: 

„1. La articolul 6 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 

cuprins :". 



8.4. La pct.2, referitor la textul propus pentru art.72 lit.d), 
semnalăm că, partea introductivă a articolului reglementează excepţii 

referitoare la persoana aptă de muncă „Face excepţie de la 
îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la apt. 6 aim . (2), desfăurarea 

activităţilor sezoniere prevăzute la apt. 61 aim . (2) şi 
a condiţiei 

prevăzute ia art. 7 alias. (1)". 
Or, prin norma preconizată pentru lit.d) a art.72 este propusă o 

excepţie la excepţie, aspect care determină caracterul neclar şi 

nepredictibil al normei. Menţionăm că, o soluţie juridică mai potrivită 

ar fi fost formularea dispoziţiei preconizate pentru lit.d) ca alineat 
distinct în cuprinsul art.72. 

Totodată, la actualul text preconizat pentru lit.d), întrucât în 
cuprinsul actului de bază există referiri anterioare la Legea 
nr.52/201 1, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru supleţea normei, nu mai era necesară indicarea titlului acestui 
act normativ. 

De asemenea, hind vizat caracterul ocazional al activităţii şi nu 
calităţile persoanei, textul ar fu putut avea următoarea formulare: „nu 
sunt exceptate persoanele care prestează activitatea, în condiţiile 

Legii nr.52/2011, republicată, Cu modificările şi completările 

ulterio are.". 
8.5. La pct.3, partea dispozitivă ar fu trebuit să debuteze astfel: 
„3 . Articolul 10 alineatul (1) ... .". 
Observaţia este valabilă, în mod corespunzător şi pentru părţile 

dispozitive ale pct.5 al aceluiaşi articol, precum şi pentru pct.3 al 
actualului art.IL 

Referitor la textul preconizat pentru art.10 alin.(1) din actul de 
bază, pentru rigoare normativă, sintagma „se îriregistrează electronic 
sau se depun pe suport de hârtie" ar fu trebuit să fie înlocuită cu 
sintagma „se îriregistrează în format electronic sau se depun pe 
suport hârtie". 
• 8.6. La pct.4, referitor actualul text de la alin.(44) al art.!!, 
pentru o exprimare specifică stilului normativ, ar fu trebuit avută în 
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vedere înlocuirea sintagmei „atât în pagina de Internet" cu sintagma 
„atât pe pagina de Internet" şi a sintagmei „privind profilul de 
angajare al persoanelor", cu sintagma „privind competenţele 

profesionale ale acestora". 
La actualul text de la alin.(45), întrucât Legea nr. 196/2016 

privind venitul minim de incluziune, cu modificările ulterioare nu este 
în vigoare, ci, aşa cum am precizat mai sus, va intra în vigoare la data 
1 aprilie 2022, trimiterea ar fi trebuit făcută la un act normativ în 
vigoare. 

La actualul text de la alin.(46), precizăm că soluţia preconizată 

nu constituie derogare de la art.58 alin.(3) din Legea nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru omaj şi stimularea ocupării forţei 

de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, ci instituie o 
obligaţie pentru agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, 

în considerarea obiectului actului normativ de bază, hind necesară 

reconsiderarea acesteia . 
Totodată, pentru claritatea şi predictibilitatea normei ar fi fost 

necesară detalierea sintagmei „va îndruma", în sensul precizării 

modalităţii concrete de realizare a acţiunii, precum şi 
a determinării 

conţinutului acesteia on a indicării normelor juridice sau a actelor 
normative în care Bunt reglementate. 

8.7. La pct.5, referitor la textul preconizat pentru alin.(1) al 
art.15, ar fi fost necesară reformularea acestuia întrucât, prin folosirea 
exprimării „persoanele (...) se prezintă on de câte on sunt solicitate", 
textul are un caracter arbitrar, lipsit de predictibilitate. 

In plus, pentru evitarea repetiţiilor în text, ar fi trebuit înlocuită 

expresia „agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă" plasată 

în finalul textului, cu sintagma „respectiva autoritate". 
8.8. Intrucât normele preconizate la art.I implică modificarea 

corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr.50/201 1 pentru aprobarea-
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.4 16/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ar fi 
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fost necesară completarea prezentului proiect cu un nou art.II, cu 
următoarea posibilă redactare: 

„Art.II.- In termen de ... zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Guvernul, la propuneréa Ministerului Muncii şi 
Protecţiei Sociale va modifica Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr.4 16/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin 
Hotărâreá Guvernului nr.50/20 11, publicată în Monitorul Official al 
României, Partea I, nr.76 din 28 ianuarie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare". 

In consecinţă, actualul art.II ar fi trebuit marcat ca art.III. 
8.9. La actualul art.II, partea introductivă ar fi trebuit să aibă 

următoarea formulare: 
„Art,III.- Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de 

incluziune, publicată în Monitorul Official al României, Partea I, 
nr.882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică 

după cum urmează:". 

8.10. Referitor la părţile dispozitive ale pct.1-3, întrucât 
evenimentele preconizate au ca obiect exclusiv modificări ale unor 
norme, aspect reflectat în cuprinsul părţii introductive, ar fi fost 
necesară eliminarea din cadrul acestora, a sintagmei „se modif că i". 

8.11. La pct.1 al actualului art.II, întrucât partea dispozitivă 

dispune modificarea în întregime a unui element structural, pentru o 
corectă identificare ar fi trebuit inserat marcajul „Art.11", în faţa 

textului preconizat. 
Observaţia este valabilă şi pentru pct.2, unde ar fi trebuit 

inserată forma abreviată „Art.64" în debutul textului de la alin. (1). 
8.12. Referitor la pct.2 al actualului art.II, pentru asigurarea 

succesiunii logice a elementelor structurale asupra cărora se intervene, 
întrucât este vizată - la pct.2 modificare art.64, ear la pct.3 modificarea 
alin.(1) al art.42 -, ar fi fost necesară plasarea acestuia la pct.3, 
urmând ca actualul pct.3, să devină pct.2. 

La actualul pct.2, la textul preconizat pentru alin.(2) al art.64, 
pentru o exprimare adecvată în context, expresia „persoanele din 
familiile beneficiare de  ajutor social care s-au încadrat în muncă, 
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inclusiv cele care au plecat cu contract de muncă în străinătate" ar fi 
trebuit înlocuită cu expresia „persoanele din familiile beneficiare de 
ajutor de incluziune, care s-au încadrat în muncă, inclusiv cu 
contract de muncă în străinătate". 

Totodată, termenul „informatic" trebuia redat cu majusculă. 

La alin.(3), pentru corectitudine gramaticală, ar fi fost necesară 

revederea acordului în exprimare, cu următoarea redactare a textului: 
„Modalitatea de îriregistrare a informaţiilor prevăzute la 

alin.(1) şi (2) în Sistemului Naţional Informatic pentru Asistenţă 

Socială va fi reglementată prin ordin al ministrului munch şi 

protecţiei sociale". 
8.13. La actualul pct.3, referitor la textul preconizat pentru 

alin.(1) al art.42, pentru o exprimarea specifică stilului normativ, ar fi 
fost necesară reconsiderarea sintagmelor „condiţiilor care au condus" 
i „asupra aspectelor ce pot conduce". 

De asemenea, pentru acelaşi considerent, sintagma „în baza 
cărora atenţionează" ar fi trebuit înlocuită cu sintagma „în baza cărora 

semnalează". 

9. Având în vedere că prin soluţiile preconizate, prezentul 
proiect, în forma prezentată, aduce atingere prevederilor art.l alin.(4) 
i (5) şi art.73 alin.(3) lit.j) din Constituţia României, republicată, 

propunem renunţarea la acesta. 
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O.U.G. nr. 226/2020 M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020 

Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor termene 

1 modif'acări prin O.U.O. nr. 8/2021 M. Of. nr. 188/1.8 feb. :2021 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

modifică art. XII alin. (4); 
abrogă art. XII alin. (3) 
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EVENIMENTE SUFER/ TE de actul ... 

L. nr. 76/2002 M. Of. nr. 103/6 feb. 2002 

Lege privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării for~ei de muncă 
(v. D.C.C. nr. 217/2003 - M. Of. nr. 425/17 iun. 2003 - art. 44 lit. m); Decizia I.C.C.J. nr. 10/2014 - M. Of. nr. 832/14 nov. 2014 
(art. 47 alin. (2)) 

1 promulgată prin D. nr. 84/2002 M. Of. nr. 103/6 feb. .2002 
Decret pentru promulgarea Legii privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării for~ei de muncă 

2 modificări prin O.U.G. nr. 124/2002 M. Of. nr. 740/10 +oct. 2002 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă 

aprobată Cu completări prin L. nr. 4/2003 M. Of. nr. 26/20 ian. 2003 

.,, :.. , ,. -- -- .  . . .. ..  ... .... ....... ... ..... 
3 modificări prin O.U.G. nr. 147/2002 M Of. nr. 821/13 nov. 2002 

Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor probleme 
financiare şi pentru modificarea unor acte normative 

aprobată prin L. nr. 41/2003 M. Of. nr. 51/29 ian. 2003 

. .... .._ ._ ~. . . .. ... .. .. .. .. .. .. ... .. ......... .. .. ... ... . ~ ... .. ...-:. . .... . . 
4 modificări prin L. nr. 4/2003 J1/1. Of. nr. 26/20 ian, 2003 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 124/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă 

tnodifică art.17 alin. (1) lit.d, art.18 aim . (2) 
lit. a, art.38 alin. (1) lit. d, art. 72, art. 79 
alin. (2), art. 86 alin. (2) — (4); introduce 
alin. (2_I), (2_2) şi (31)/a art.86 

tnodifică, incepând cu luna ian. 2003, 
art.26 alin. (1) şi art. 28 

tnodifică art.86 alitz. (1) 

5 emodificăr-i prin L. nr. 232/2003 M. Of. nr. 373/31 mai 2003 abrogă la 1 ianuarie 2004 art. 32 alin. (1) 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 şi (2) 
privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar fiscală 

.... .. ~.. , w M .....u.-.. ,. 
6 admisă excep~ie D.C.Ca nr 217/2003 M. Of. nr, 426/17 iun. 2003, v. -.-,.. k. ..... .. .  . :. .:.. .... 

de neconst. prin Decizia nr. 217 din 15 mai 2003 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 lit. m) din Legea nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă 

art. 44 lit. m) 

, . ...... ..,~., :•. :•: -- - .•.....v •:•xc.f.>:a::w.:. . -. . ... . . . w . . .. . . : . , r..... . .. ................... ww~.,w........ ........ . -ve. . ~ r~: ---+• :..- .. ...• . . .. - . . . , :.. :• 

7:modificări prin : O.G. nr 86/2003 : M. Of. nr 624/31 aug. 2003.  s~ repune in 1,igoare art. 32 alin. (1) şi (2) ca ...  .:~n.:.:.... .. . :.: ; 
Ordonanţă privind unele reglementări in domeniul financiar urinare a abrogării art. IV litb) din L. nr. 

aprobată cu modificări şi L. nr. 609/2003 M. Of. nr. 930/23 dec. 2003 
completări prin 

232/2003 
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8 modificări prin L. nr; 10712004 M. Of. nr. 388/10 apr. 2004 nz.odifică art.16 lit.e), art.17 alin.(1) partea 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 introductivă şi lit.a), g) şi h), art.17 alin. (2) 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea lit.a) şi b), art.18 alin.(2) lit.c), art.19 lit.a), ocupării forţei de muncă 

art.25 aim . (2), art.26, art.28, art.33 alin. (1) 
lit. f), art.34 alin. (2), art.35, art.38 alin. (1) 
lit.a) şi h), art. 44 lit. m), art. 45 alin. (1) lit. c), 
art.50 alin. (3), art.56, art. 61 alin. (3), 
art. 66; art. 67 alin. (2), art. 71 alin. (3), 
art. 72, art. 76, art. 78, art. 79 alin. (1), art. 80, 
art.83 alin. (2), art.85, art.86, art.87, art. 88, 
art. 89, art. 90, art.91, art. 92, art. 93 alin. (1), 
art.94, art. 113 partea introductivă, art. 114 
lit. b); introduce alin. (1 _1) la art.24 
,a/in. (3) la art.25 , alin. (2) la art.2 7 
,alin. (1_1)-(1 3) la art.34 , art.48_1, 
art.56 1, art. 66_I, alin. (3) şi (4) la art. 67, 
art.85_1, art.86 1, art.86 2, lit. i) la 
art. 113, alin. (2) la art. 116, art. 1161; 
abrogă art. 17 alin. (1) lit. i), art.38 alin. (1) 
lit. i), art.83 alin. (3) 

9 modifcări prin L. nr, 580/20~D4 M. Of. nr: 1214/17 dec. 2004 . .. ... .. ..... ... . 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă 

__ .. ...... .. .. ..... ......,_v... _..,:.. ........  .. ... .. . ~,.. 
10 .modilicări prin O.U,C. nr. 144/2005 M. Of. nr. 069/1 :nov. :2006 

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă 

aprobată prin L. nr. 68/2006 M. Of. nr. 268/24 mar. 2006 

modifică art. 71 alin. (3), art. 85 alin. (2); 
introduce art. 84_1 şi art. 84_2 

modifică, la 1 ian. 2006, art.5 pct.Ill şi IV, 
art.21, art.22 alin. (1), art.26, art.28, art. 31, 
art. 39, art. 44 /it.b) şi c), art.49, art.50 
alin. (3), art. 57, art. 661 alin. (2), lit.a) şi d) 
şi alin. (5), art. 69, art. 72, art. 76, art.80 
alin. (1) partea introductivă, art.83 alin. (2), 
art.85 alin.(1) şi (2), art.86 alin.(7) lit.c), 
art.93 alin. (1), art. 116 alin. (2), art. 127, 
introduce, la 1 ian. 2006, pct.IV 1 la 

art.5, alin.(2_I) şi (31)/a art. 66 1, 
art. 73_1, al in. (3) la art. 91; 
abrogă, la 1 ian. 2006, art. 113 lit.d); 
în cuprinsul legii, sintagmele "salariu/ de 
bază minim brut pe ţară" şi "salariul minim 
brut pe ţară" se înlocuiesc cu sintagma 
'salariul de bază minim brut pe ţară 

gaT'antat în plată'; iar sintagma "venituri 

mai mici decât indemnizaţia de şomaj" se 
înlocuieşte cu sintagma "venituri mai mici 
decât salariul de bază minim br,ct pe ţară 

garantat în plată"; 

în cuprinsul legii, expresia "neimpozabilă" 

se elimină, întrucât regimul fiscal aplicabil 
sumelor acordate potrivit legii este 
reglementat prin Legea nr.571/2003 
privind Codul fi'scal, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

.~ . ,.:...,..., W . . .. 
11 n^iodificărâ prin...... t. nr. 68/2006 M, Of, nr, 268/24 mar 2006 aprobă O. U.G. nr 144/2005 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 144/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă 
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12 modificări prin O:U. G. nr. 9112007 M. Of. nr. 671/1 oct. 2007 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul protecţiei sociale 

aprobată cu modificări prin L. nr. 200/2008 M. Of. nr. 725/27 oct. 2008 

13 modificări prin O.U.G. nr. 126/2008 M.. Of. nr. 697/14 oct. 2008 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul 
drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi 
nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii 
măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare 

aprobată prin L. nr. 55/2009 M. Of. nr. 224/7 apr. 2009 

' 4 modificări prin 
.. ..... .. .. . 

O.IJ.G. nr. 192/2008 M. Of. nr.. 815/4 dec. 2408 
Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea unor măsuri de 
relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului 
locurilor de muncă 

respinsă prin L. nr. 121/2009 M. Of. nr. 293/5 mai 2009 

w.,. v::.,. .. ... ........ .. . ......~.,..., ,:~.,,.. , ,.:. ., ~...,,. - .- 
15 modificări prin O.U.G. nr. 226/2008 M. Of. nr. 899/31 dec. 200$ 

Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiar-bugetare 

aprobată prin L. nr. 292/2009 M. Of. nr. 645/1 oct. 2009 

modifică art.26, art.27 alin. (1), art.28, 
art.29; 
introduce alin. (2) la art.30 

modifică art. 5 pct. IV /it. c), art. 17 alin. 
(1) lit, a) şi j), art. 19 lit. d), art. 33 aim . (1) 
lit, a), art. 34 aim . (1) lit. b) şi alin. (3) /it. 
b), art. 38 alin. (1) lit, a), art. 44 lit. b), c) şi 

k), art. 45 alin. (1) /it. d) psi alin. (3), art. 47, 
art. 48_1 alin. (4), (5) şi (6), art. 66 alin. 
(1), art. 73_1 alin. (1), art. 74, art. 75, art. 
79 alin. (2), art. 80 aim . (1), art. 83 alin. 
(2) lit, a) şi b), art. 85 alin. (1), (2) şi (5), 
art. 86_2 alin. (2), art. 99 /it. h), art. 101, 
art. 114, art. 127; 
introduce pct. IX la art. 5, art. 33_1, alin. 

(4) şi (5) la art. 37, alin. (31)/a art. 45, 
alin. (7) la art. 48_1, aliiz. (5) la art. 66, 
alin. (3) şi (4) la art. 79, alin. (2) şi (3) la 
art. 95, lit. j) la art. 113; 
abrogă art. 85 alin. (3), art. 94 

la 1 ian. 2009, modifică art. 85_1; 
introduce art. 84_3 

T abrogă O.U.G. nr. 192/2008 

- ... .:..: ... ..... ..: ~ +. . .Y.. .._.h :~ .. . . 
16 modif că ri prin L.. nr. 55/2009 M, Of. nr. 224/7 apr. 2009 s aprobă O. U. G. nr. 126/2008 

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul 
d repturilor acordate din bugetu I asigurărilor pentru şomaj şi 
nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii 
măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare 

. ~. .. .....W . . .:: w . . .:.. ;>.  :• . 
17 .modificări prin A „ L. nr, 121 /2009 M. Of. •nr. 293/~ •ma~ 2009. .....,, , '

 v..x..::.: ;.r . . respinge O. U. G. nr. 192/2008 . .. .:... .~. . ...... ......:~. .... .. ..:..,....... ~ . .~ :.,.:....... . 
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală 
în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de 
muncă 

.. ~..,
18 modificări prin L:, nr.. 118/2010 .. 

19:modific~ri prin 

)f, nr. 441/30 iun. :2010 
Lege privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii 
echilibrului bugetar 

._ . . .
O.U.G. nr, 108/2010 . M. Of. nr. 830/10 dec. 2010 

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă 

aprobată prin L. nr. 102/2011 M. Of. nr. 426/17 iun. 2011 

se reduce cu 15 % cuantumul indeynnizatiei , 
de şoinaj şi drepturile băneşti prevăzute la 
art. 72, 73_1, 74 şi 75; 

abrogă art. 78 şi 79 

modifică art. 5 pct. IX art. 39 alin. (2) lit. 
a), art. 40 alin. (1), art. 42 alin. (1), art. 44 
lit. d), art. 73_1 alin. (4), art. 127; 
introduce alin. (3)-(5) la art. 33 
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20 modificări prin L. nr. 23312010 M. Of. nr. 831/13 dec. 2010 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă 

21 modificări prin O.U.G. nr.. 11712010 M. Of. nr. 891130 dec. 2010 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale 

aprobată Cu modificări prin L. nr. 303/2013 M. Of, nr. 709/19 nov. 2013 

22 modificări prin O.U.G. nr. 1712011 111I.. Of. nr. 145128 feb. .2011 
Ordonanţă de urgenţă privind administrarea creanţelor 
bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 
decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de 
muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 

aprobată cu modificări şi L. nr. 41/2012 M. Of. nr. 190/23 mar. 2012 
completări prin 

_. .. .... .. . . . .. ..... ..~ 
23.rnodificâri prin L. nr.. 1021201/ I11I.. Of. nr.. 428/17 iun. 2011. 

Loge privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 108/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. ' 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă 

,..._ .. - ::... .:::.. ...W... _w ... .. ~ .... .. .. .. .. .... .... .. .... .., . __ w : ..... ... . ... .......... ...... ...... 
24 modificări prin L. nr.. 187/2012 1111. Of. nr. 757/12 nov.. 2012 

Loge pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal 

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

modifică art. 66_1 a/in. (5); 
introduce aim . (4) la art. 25, art. 37_1, lit. 

e) la art. 41 a/in. (1), a/in. (1 _I)-(1 _3) la 
art. 41, a/in. (5) la art. 45, a/in. (11)/a 
art. 95 

rnodJiică art. 19 lit.. f), art. 21, art. 22 a/in. 
(2), art. 24 a/in. (1) lit, a), art. 26, art. 27, 
art. 29, art. 31 aim . (1), art. 34 a/in. (1_I) 
lit, a), art. 35 aim . (1) 

inodifică art. 5 pct. V. VI şi VII, art. 16/it. 
b), art. 34 a/in. (2), art. 37 a/in. (1), art. 38 
a/in. (2) şi (3); 
abrogă art. 17 a/in. (2)/it. c), art. 38 a/in. 
(1) /it. n) 

aprobă O. U. G. 108/2010 

abrogă, la data de 1, februarie 2014, art. 
111, art. 112 
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25 modificări prin L. nr.. 25012013 M. Of. nr. 457/24 iul, 2013 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 
116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale 

modifică art. 14, art. 16 /it. e), art. 17 alin. 
(1) lit. k), art. 20, art. 21, art. 26, art. 27 
alin. (1), art. 28, art. 29, art. 32, art. 33 
alin. (1) lit, a), art. 37 alin. (4), art. 38 alin. 
(1) lit. k), art. 44 /it, a) şi h), art. 45 alin. 
(1) /it. b) - d), g) şi i), art. 45 alin. (3) psi 
(3_I), art. 48_1 alin. (2), art. 48_1 alin. 
(7), art. 66 alin. (2) lit. a) şi b), art. 72 alin. 
(1), art. 73 alin. (1), art. 73_1 alin. (1), art. 
76, art. 80 alin. (1), art. 83 alin. (1) şi (2), 
art. 84 alin. (1), art. 85 alin. (1), (4) şi (5), 
art. 86 alin. (1), (5) şi (8), art. 86_i alin. 
(3) şi (5), art. 87, art. 88 alira. (1) şi (4), art. 
93 alin. (1), art. 95 a/in. (3), art. 100 alin. 
(2) /it. c) şi e), art. 1061it, a), art. 107 alin. 
(2) - (4), art. 108, art. 109, art. 113 /it, a), 
c) şi h), art. 114 alin. (1) lit. b), art. 116; 

introduce pct. I V 2- I V 3 la art. 5, alin. 
(3) la art. 10, art. 22_1, /it. a_I) la art. 33 
alin. (1), /it. 1_i) la art. 33 alin. (1), lit. o) 
la art. 33 alin. (1), alin. (3) la art. 42, /it. 
n) - q) la art. 44, lit. j) şi k) la art. 45 alin. 
(1), alin. (3_2) la art. 45, alin. (4) /a art. 
48, /it. c) la art. 53, lit. c_I) la art. 57 alin. 
(1), alin. (2_I) la art. 57, subsecţiunea 3_I 
la capitolul 5 secţiunea a 2 - a, cu art. 
70_1 - 70_5, alin. ("6) la art. 73_1, art. 
75_1, secţiunea 3_1, după art. 93, cu art. 
93_1 - 93_8, alin. (i_2) - (1_S) la art. 95, 
alin. (3) la art. 100, lit. k) şi l) la art. 113, 
lit. c) la art. 114 alin. (1); 

abrogă art. 17 alin. (1) /it. d), art. 19 /it. 
d), art. 48_1 alin. (3) 

26 modifcări prin O.U.G. nr. 28/2014 My Of, nr. 388/26 mai 2014 Tn nzodifică art. 30; 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative abrogă art. 55 alin. (3) şi (4) 
privind taxele şi tarifele nefiscale 

aprobată prin L. nr. 165/2014 M. Of. nr. 905/12 dec. 2014 

27.modificări prin n L. nr: 16512014  ' M. Of. nr. 905/12 dec. 2014 aprobă O.U.G. nr. 28/2014 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind 
taxele şi tarifele nefiscale 

_:: ...... .v.:.v :..... . ::..:.::..::::...:.:..::...::..::::..... :::...:::.:.::.:..::....... _..... .:...... .....x:::::..~~. . . . .. _. . - - • i:: :•iviS•:" •`-' 
.Ji.•::.ay.,~::... . . .. :-0OC•i:'f.p:Y.:'✓..: ,]t "S:~ . . 28 co:mpletat prin L, nr 195/20`15 : M~ Of. nr. 504/8 iul. 2615 ; { introduce art. 77 1~Si art. 77_2 _ .. . , w :.: A. .. .._ . . •:..:::.. r. . ..: ...._... .. .._ ~.   : ~ 

Lege pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 

29 modlficări prin O.U.G. nr, 69/2016 M. Of. nr, 773%4 oct. 2016 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă 

aprobată Cu modificări şi L. nr. 172/2017 M. Of, nr. 576/19 iul. 2017 
completări prin 

rnodifică art. 58, art. 74, art. 75, art. 75_1, 
art. 76 alin. (1) şi (2), art. 80, art. 81, art. 
85; 

introduce pct. IV _4 la art. 5, art. 73_2 şi 

art. 73_3, art. 76_i, art.85_2, alin. (3) la 
art. 934 
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30 completat prin O.U.G. nr. 812017 M. Of, nr. 62/25 ian. 2017 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice 

aprobată cu modificări şi L. nr. 250/2017 M. Of, nr. 993/14 dec. 2017 
completări prin 

31 modificări prin L. nr. 17212017 M. Of. nr. 576/19 iul. 2017 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvemului 
nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă 

32 modificări prin O.U.G. nr, 95/2017 M. Of. nr. 991/13 dec. 2017 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii 
nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de 
garantare pentru plata creanţelor salariale 

aprobată cu modificări  şi L. nr. 140/2018 M. Of. nr. 507/20 i u n . 2018 
completări prin 

33 modificări prin 

introduce art. 76_2-76_4 

aprobă cu rnodificări şi completări O. U. G. 
nr. 60/2016 şi modifică art. 5 pct. IV_4, art. 
75_1 alin. (4) lit. c), art. 76 1, art. 80 al/n. 
(3) lit. b), 

introduce alin. (2_I) şi (2_2) la art. 75_1, 
lit. g) la art. 75_1 alin. (4) 

modifică art. 5 pct. Vi VI, art. 16 lit. d), 
art. 17 alin. (1) /it. c) si k), art. 18 alin. (2) 
lit. b) şi c) şi alin. (3), art. 19, art. 20, 
art.21, art. 22 aim . (2), art. 22_1 alin. (2), 
art. 24 alin. (1) lit, a), art. 28, art. 29, art. 
30 alin. (1), art. 33 alin. (1) lit. b), art. 37 
alin. (1), art. 38 alin. (1) lit. k), art. 39 alin. 
(2) lit. b), art. 42 aim . (2), art. 44 lit. b) şi 

g), art. 47 alin. (1), art. 48 alin. (2), art. 
73_1 alin. (5) lit. b) şi c), art. 73_1 alin. 
(6), art. 73_2 alin. (1), art. 76_3 alin. (3) 
lit. g), art. 77_2 alin. (2), art. 80 alin. (3) 
/it. b) şi c), art. 84_1 alin. (1), art. 85 alin. 
(6) lit. b), art. 934 al/n. (3) lit. b), art. 95 
alin. (1_4) şi art. 114 alin. (1) lit, a); 

introduce lit. di,), l) şi in,) la art. 17 alin. 
(1), alin. (2_I) la art. 39, lit. h)-k) la art. 
75_1 alin. (4), lit. a_I) la art. 76_3 alin. 
(3), lit. d) la art. 85 alin. (6) şi lit, in) la art. 
113; 

abrogă art. 24 alin. (1) lit. b), art. 26, art. 
27, art. 31, art. 32, art. 34 alin. (2), art. 77 
/it. c), art. 84_1 alin. (3), pct. 3 cu art. 93, 
art. 95 alin. (1 5), art. 113 /it. c) şi art. 114 
alin. (1) lit. c) 

.___ ._.~ ... .. ... ..:~ 
nr. 250120'17 111i. C~f..,.nr,..~.993/14 dec._20~1.7...w..m...n...,.. modifică art. 73_1, ar t . 76 alin. (4); ... ::. ~ ~._... .??:~......- .. ........ . . .:.. ... . . 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr, 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice 

: ... .. ... ... , ..~ _ 
34 modificâri prin L. .nr, 140/2018 M, Of. nr 507120 iun. :2018 {# .:::::......,•. , : ..,+ :. :;,. .n+c . : . --:a•:,...v . - .-„~...:.. ....,... :,..,x,....a.- . .ar...nw%•:c:.. w . .................... .... . .. ., :. ..w.,+:.r,•.:n~ 

Loge privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvemului 
nr. 95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii 
nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondu lui de 
garantare pentru plata creanţelor salariale 

introduce alin. (5) şi (6) la art. 58, art. 
76_2 - 764 

introduce lit. d) la art. 73_1 alin. (3); 
abrogă art. I pct. 32 din O. U. G. nr. 
95/2017, care modifica art. 73_1 alin. (5) 
/it. b) şi c) diet L. IZr. 76/2002 şi art. I pct. 
33 din O. U. G. nr. 95/2017, care modifica 
art. 73_1 alin. (6) dirt L. nr. 76/2002 

Consiliul .Legi slativ - ua a► ţi, 23 trr arti'e 202 Pug. 6 din 7 



w •+r•aw: :•rr • . ,•:o~:varx ..,. •r . ••:;wrw•• :r;wr we • w.w• a• w. ri  w •~ r••x aw .s'A..r.,..,•.'.4., . •::.-..r:..•...•:r.o:::..:::.'•r.a . . ::. :.:.~:•:`tt'•v.••.'~::. .,.o. •.:o:r...:.::.a:a. ::. . :.,o::.•r•kitr~~:`•i:,..~..wb.~te..3Si•?5.'w;ci.':;~p:.~ ~n~,x.•...a .. . .;•. .r::: ;:.,~'~• vu•i.,;•r. . . . . . '\"# x:~i.~ ,~.`4,$.@$r.~'~C::~ti:2::3?a'c3:.'vr?f.a•.'?7~S?:•.,.• 

35 mod ificări prÎ n O.U.G. nr. 80/2018 M. Of, nr, 577/9 ju1. 2018 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul forţei de muncă 

nzodifică art. 73_2 a/in. (1) şi a/in. (4), art. 
80 a/in. (1), art. 85 aim . (1) şi (5) şi art. 
93 4; 
introduce a/in. "1i) la art. 73_2 

36 modificărj prin L. nr. 385/2018 M. Of, nr. 1103/27 dec. 2018 inodifăcă art. 66 a/in. (4) 
Lege pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării for~ei de muncă 
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L. nr. 5212011 M. Of. nr. 276/20 apr. 2011 

Lege privind exercitarea unor activităţi Cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri 

1 repub[icare Cu 
renurnerotare 

2 modificări grin 

3 modificări prin 

M. Of. nr. 947/22 dec. 2015 
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi Cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri 

L. nr.. 105/2017 M. Of. nr. 376/19 rnai 2017 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri 

L. nr. 86/201$ M. Of. nr. 313/10 apr. 2018 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri 

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

5 modificări prin 

rnodifăcă art. 4 alin. (4) şi art. 5 alin. (2) lit. 
e); 
introduce a/in. (11)/a art. 8 

rnodifică art. 4 alin. (4), art. 13 alin. (1) lit. 
p)~ 
introduce /it. t) - u) la art. 13 alin. (1), cap. 
II] cu art. 13_1 -13_6, lit. g) şi h) art. 14 
alin. (1), alin. (3) la art. 15 

rnodifică art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (1) 
partea introductivă, art. 14 alin. (3); 
introduce alin. (6) - (8) la art. 4, lit. i) la 
art. 14 a/in. (1) 

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

_ . ... . .. .~ .............. .. .... ..... .... ..... 
O.U.G. nr. 26/2019 M. Of. nr. 309/19 apr, 2019 

Ordonan~ă de urgen~ă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 

inodifică art. 1 alin. (3) /it, a), art. 4 alin. 
(4), art. 5 alin. (2) /it. a) - c), art. 7 - 9, art. 
11 alin. (2); 
introduce art. 4_1, /it.d) - 1)/a art.13 a/in. 
(1); 
abrogă art. 1 alin. (3) lit. b) şi d) şi anexek 

nr. 1 şi 2 la data de 20 februarie 2020 

6 cornpletat prin O.U.G. nr.. 56/2019 M. Of nr. 552/4 iul, 2019 introduce lit. e) la art. 1 alin. (3), /it. m,)-p,) 
Ordonanţă de urgen~ă pentru completarea Legii nr. 52/2011 la art. 13 alin. (1) 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri 

. ....... ... ..... ...:.: ~. 
7 rectificare 

RECTIFICARE 

M. Of. :nr., 574/12 iul. 2019 
. . . . n. +vr.v ~4}J.iii4: :.v . ..... . . . . ..... ...n... n..,n.... 

rectifică art. 13 alin. (1) /it. l) 
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s modificări prin 

9 modificări prin 

L. nr.. 132/2019 M. Of. nr. 575/15 iu1. 2019 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri 

L. nr.. 242/2020 :M. 0f. nr. 1041/6 nov. 2020 
Lege pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 
52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri 

inodifică art. 1 aim . (3) lit. c), art. 4 alin. 
(4)-(6), art. 8, art. 13 aim . (1) lit. j), în tot 
cuprinsul legii, cu excepţia dejiniţiei 

prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), sintagma 
„ benejiciar" se înlocuieşte cu sintagma 
„ beneficiar sau un împuternicit al 
acestuia " , iar sintagma „ registrul de 
evidenţă a zilierilor" se înlocuieşte cu 
sintagma „registrul electronic de evidenţă G 
zilierilor
introduce lit. e) la art. 1 alin. (1), lit. e) la 

art. 1 alin. (3), lit. e_I) şi e_2) la art. 13 
alin. (1), cap. II 2 cu art. 13_7-13_11 

modţfică art. 1 alin. (1) lit. b) şi aim . (3) lit. 
a); 
introduce litj9 la art. 1 alin. (3) 
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L. nr. 196/2016 M. Of. nr. 882/3 nov. 2016 

Lege privind venitul minim de incluziune 

1 promulgată prin D. nr. 900/2016 M. Of. nr{ 882/3 nov. 2018 
Decret pentru promulgarea Legii privind venitul minim de 
incluziune 

2 modificări prin O.U.G. nr. 82/2017 M. Of. nr. 902/18 nov. 2017 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 

3 modificări prin O.U.G. nr. 96/2018 M. Of. nr. 963/14 nov. 2018 
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

aprobată cu modificări şi L. nr. 93/2019 M. Of. nr. 354/8 mai 2019 
completări prin . 

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

nZodifică art. 97 (Cu referire la data intrării 

în vigoare a legii, astfel: legea va intra în 
vigoare la data de 1 aprilie 2019, cu 
excepţia art. 95, care intră în vigoare la 
data de 1 februarie 2019) 

rnodifică art. 97 ('Cu referire la data intrării 
în vigoare a legii, astfel: legea intră în 

vigoare la data de 1 aprilie 2021, cu 
excepţia art. 95, care intră în vigoare la 
data de 1 februarie 2021) 

;nodUiică art. 97 ('Cu privire la intrarea în 
vigoare a legii la data de 1 aprilie 
2022, cu excepţia art. 95, care intră în 
vigoare la data de 1 febi°uarie 2022) 
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L. nr. 416/2001 M. Of. nr. 401/20 iul. 2001 

Lege privind venitul minim garantat 

1 modificări prin O.U.G. nr.. 6/2002 M. Of. nr. 110/12 feb. 2002 
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat 

aprobată prin L. nr. 197/2002 M. Of. nr. 267/22 apr. 2002 

2 modificări prin H.G. nr. 1037/2002 M. Of, nr. 704/26 sep. 2002 
Hotărâre privind indexarea nivelului lunar al venitului minim 
g arantat 

3 modificări prin O.U.G. nr.. 121/2002 M.. Of. nr. 724/3 oct. 2002 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat 

aprobată cu modificări prin L. nr. 2/2003 M. Of. nr. 26/20 ian. 2003 

4.modificări prin L. nr. .2/2003 M. Of. nr.. 26/20 ian. 2003 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat 

introduce cap. 11_i cu art. 22_1-22_11 

lnodifică în anul 2003 art.4 alin. (1) şi (2) 

lnodifică Cap. II_I (art. 22_1— 22_12) 

;nodifică art.22_I lit.a), b), c) şi d), art. 
22_2 /it, a), b) şi c), art.22_5 alin. (1), 
art.22 9 

5 modificări prinr. O.U.G. nr. 5/2003 M. Of, nr.. 119/25 feb. 2003 abrogă cap. 11 ('art. 22) 
Ordonanţă de urgenţă privind acordarea de ajutoare pentru 
incălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru 
plata energiei termice 

aprobată prin L. nr. 245/2003 M. Of. nr. 414/13 iun. 2003 

6 mod.ifcări prin .H.G. nr, 1431/2003 :M.. Of. nr.. 894/13 dec. 2003 
Hotărâre privind indexarea nivelului lunar al venitului minim 
g arantat 

- - „ :.:.:. .. .. .. ..... ...... 
7 modificări prin H.G. nr. .2302/2004 

lnodifică în anul 2004 art.4 alin. (1) şi (2) 

. . ..: : .. __ .::: .: y... . . .. ...... ........... 
M. Of, nr. 1271/29 decy 2004 la 1 ian. 2005 nZodifică nivelul lunar al 

Hotărâre privind indexarea nivelului lunar al venitului minim 
garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soţiilor celor 
care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum şi al alocaţiei 
pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat 

...::.. .. _ u.. .. ...._.:...:..:..».:.A.. ... .. 
8 modificâri prin H , nr, 1.770/2005 M.. Of. nr. 1182/28 dec. 2005 :

. 

Hotărâre privind indexarea nivelului lunar al venitului minim 
garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soţiilor celor 
care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum şi al alocaţiei 
pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat 

venitului minim de la art. 4 alin. (1) şi (2), 
cuantumul ajutorului social de la art.23 
alin. (3), cuantufnul alocaţiei de la art.25 
alin. (1) 

la 1 ian. 2006 lnodifică nivelul lunar al 
venitului minim de la art. 4 alin. (1) şi (2), 
cuantumul ajutorului social de la art.23 
alin. (3), cuantufnul alocaţiei de la art.25 
alin. (1) 

9 modificări prin A L. nr.:'1'1512006 ~ ~ M. Of. .nr. 408/11 mai 2006 ~' Jnodifică art.1 alin. (3), art.2, art.3, art.6, : .::... . . ~ ~ . .: ..... ~. . ::..:, :.: .. .... . ......v... ....:~.:k.:::... . . . . . . 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 art. 7, art.8, art.9, art.10, art.11, art.12, 
privind venitul minim garantat art. 14, art. l S, art. 16, art.17 alin. (2), at.18, 

art.19 alin. (1), art.20, art.21, art.24, art.25 
alin.(3), art.26, art.27, art.28, art..30 
alin.(1); 
introduce art. 7_I şi 7_2, art.13_l, 
art.14 1, art.20 1, art.28 1 
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10 modificări prin H.G. nr. 5/2007 M. Of, nr. .2'1/12 ian. 2007 
Hotărâre privind indexarea nivelului lunar al venitului minim 
garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de 
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

11 modificări :prin H.G. nr, 11/2008 M. Of. nr. 27/14 ian. 2008 
Hotărâre privind indexarea nivelului lunar al venitului minim 
garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de 
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

12 modificări prin L. nr, 51/2008 

13 modificări prin 

M.. Of. nr. 230/25 mar. 2008 
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat 

H.G. nr.. 1654/2008 M. Of, nr. 847/10 dec. 2008 
Hotărâre privind indexarea nivelului lunar al venitului minim 
garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de 
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

'4 modificări prin O.U.G. nr.. 57/2009 M. Of. nr. 891/10 iun. 2009 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat 

aprobată prin L. nr. 4/2010 M. Of. nr. 18/11 ian. 2010 

15 modificări prin L. nr. 4/2010 M. Of. nr. 18/11 ian. 2010 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat 

16 ;modifcări p in L. :nr # 118/2010 M, Of. nr. 441/30 iun, 2010 < -... ..... ....... ... 

Lege privind uncle măsuri necesare în vederea restabilirii 
echilibrului bugetar 

.,., ..~.......:..: . ......... .. .. ... . . :... . ...... ----- , ~ . .. . .. .. . .. .. ... .. ... .. .... : :,.: .: K.: LL.~. .. .. .. .. . . .......... - --- . ,. .:.:,. .~ W. ...:.::. ................ . .
17 modificări prin L, nr, 276/2010 M. Of. nr; 888/30 dec. 2010 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat 

indexează nivelul lunar al venitului minim 
de la art. 4 alin. (1) şi (2), cuantumul 
ajutorului social de la art.23 alin. (3), 
cuantuinul alocaţiei de la art.25 alin. (1) 

indexează nivelul lunar al venitului minim 
garantat prevăzut la art.4 alin. (1), nivelul 
lunar al venitului garantat pentru persoana 
singură, prevăzut la art.4 alin. (2), 
cuantumul alocaţiei pentru copiii nou- 
născuţi, prevăzut la art.25 alin. (1) 

modifică art. 8 alin. (1) 

indexează jzivelul lunar al venitului minim 
garantat prevăzut la art.4 aim . (1), nivelul 
lunar al venitului garantat pentru persoana 
singură, prevăzut la art.4 alin. (2), 
cuantumul alocaţiei pentru copiii nou- 
născuţi, prevăzut la art.25 alin. (1) 

mod $că art. 4, art. 5 alin. (2), art. 7_2 /it. 
a) şi b), art. 27 alin. (1) 

ap°obă O. U.G. nr. 57/2009 

abrogă art. 25 şi art. 26 

lnodifîcă art. 2 alin. (1), (2), (4) şi (6), art. 6 
alin. (7) şi (8), art. 7 alin. (2), art. 7_2 /it. 
a) şi b), art. 8 alin. (7), art. 12 al/n. (5), art. 
13_1, art. 14_1, art. 15, art. 16, art. 17, art. 
18, art. 19, art. 20, art. 20 1, art. 21 alin. 
(2) şi (3), art. 27, art. 28_1, art. 30 alin. 
(1), art. 33; 
introduce alin. (9) la art. 6, art. 13_2, art. 

26_i şi 26_2 după titlul cap. IV, art. 28_2; 
abrogă cap Iii cu art. 22_1-22_12 şi cap. 

III cu art. 23 şi 24, art. 31; 
înlocuievte, în tot cuprinsul legii, sintagma 
"direcţiile generale de muncă şi solidaritate 
socială judeţene, respectiv Direcţia 

generală de muncă şi solidaritate socială a 
municipiului Bucureşti" cu sintagma 
"agenţiile teritoriale" 
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18 modificări prin O.U.G. nr.. 110/2011 M. Of. nr, 860/7 dec. 2011 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale 

aprobată prin L. nr. 110/2014 M. Of. nr. 526/15 iul. 2014 

19 mod ifică ri prin O.U.G. nr.. 124/2011 M. Of, nr. 938/30 dec. 2011 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care reglementează acordarea de beneficii de 
asistenţă socială 

aprobată Cu modificări şi L. nr. 166/2012 M. Of. nr. 699/11 oct. 2012 
completări prin 

20 modificări prin L. nr. 166/2012 M. Of. nr, 699/11 oct. 2012 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care reglementează acordarea de beneficii de 
asistentă socială 

21 modificări prin O.U.G. .nr, 42/2013 M. Of, nr. :287/21 mai 2013 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru 
modificarea Legii nr. 277/2010 privind aloca~ia pentru 
susţinerea familiei 

aprobată prin L. nr. 286/2013 M. Of. nr. 691/12 nov. 2013 

22 modificări prin L. nr. 286/20/3 

23 m0difcări prin 

modifică art. 28 alin. (1); 
introduce alin. 'ii,) la art. 28 

modifică art. 4, art. S alin. (1), art. 8, art. 
13_2 alin. (3), art. 14_1 alin. (1), art. 17 
alin. (1), art. 28 a/in. (1) şi (4), art. 28_1 
alin. (1) lit. b), art. 28_1 alin. (2) /it, a), art. 
28_1 alin. (4) /it, a), art. 29 alin. (2); 
introduce alin. (2_I) la art. 14_1, art. 

16 1, /it. e) la art. 20 alin. (1); 
abrogă art. 28 alin. (3); 
înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, 
denunzirea "Agenţia Naţională pentru 
Prestaţii Sociale" cu denumirea "Agenţia 

Naţiorială pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială", denumirea "direcţia de inuncă şi 

proteclie socială" cu denunairea "agenţia 

pentru plăţi psi inspec,ţie socială'; 

denumirea "direclii teritoriale" cu 
denumirea "agenţii teritoriale" 

aprobă cu fnodificări psi completări O. U. G. 
nr. 124/2011 şi modifică art. 8 aim . (1), art. 
14_1 al in. (1) şi (3), art. 16_i, art. 18, art. 
20 alin. (1) /it. c); 
introduce alin. (3_I) la art. i41, art. 

16 2 şi art. 16_3 

;nodUică art. 4, art. S aim . (1), art. 15; 

introduce /it. d) la art. 18 alin. (1); 

abrogă art. 7 alin. (2) 

M. Of. nr, 6.1/12 nov. 2413 r 
. aprobă O.U.G. 42/2013 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru 
modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei 

... .. ... m . .. . 
L. nr 18/2014 : M.. Of. nr. '1.92119 rriar. 2+D 14 ... .. . _ . .  . s'a•r x . . .. . .... . 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 5212011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. 
(1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

...... .:: :.:. ..x .. ....._ .:..... ...... . .. ............ A..~ . . .... .......;........ :...:: .. ..... , . ~.; ... . ... .. . ......:... ._. .. :r,::.},}v<........ . . 
24 modificări prin ~~ . L. _nr* _1 10/2014 M, Of, nr. 526/1.5 iul, .2014 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvemului 
nr. 110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative in domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale 

modifică art. 8 alin. (1) 

~evo •};.:arx. 

~ aprobă O. U. G. nr. 110/2011 
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25 completat prin O.U.G, nr. 25/2015 M. Of. nr, 473/30 iun. 2015 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat 

aprobată Cu modificări şi L. nr. 342/2015 M. Of. nr. 970/28 dec. 2015 
completări prin 

26 modificări prin L. nr. 342/2015 M. Of, nr, 979/28 dec. 2015 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat 

27 abrogat prin 

28 mod[ficări prin 

L. nr. 196/20/6 M. Of, nr. 882/3 nov. 2016 
Lege privind venitul minim de incluziune 

O.U.G. nr. 82/2016 M. Of. nr. 965/29 nov. 2916 
Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Statutului special al 
funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

aprobată prin L. nr. 16/2018 M. Of. nr. 35/16 ian. 2018 

29 madifcări prin O.U.G. nr. 93/2016 • M.. Of. nr. 998/12 dec. 2916 
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri de 
simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru 
acestea în anul 2016 

aprobată prin L. nr. 104/2017 M. Of. nr. 367/17 mai 2017 

.. .. .... .. ...... . 
30 modifică 

:.. .W .... ... ..... . ... - - . ..._....... ......... .......-..- }--- - .A ...~.. ._ ..... _..... ..................... .... , u- 
ri prin O.U.G, nr.'82L20'i 7 M. Of. nr. 902/16 nov. 2017 ~ ... --.. .. .. . .-- ---. .. . .. _ .~. 

Ordonanţă de urgen~ă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 

31 rnodificări prin L. nr. 16/2018 M. Of. nr. 35/16 ian. 2018 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvemului 
nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei 
publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

. ..~ ..v:: ~ .:.. ~_ : .. .. .~ .. ... .. . . ... .. .... ..... .. .. .. .. ... .. . . ...... .W .. ::.. ...... ... .. . .------- ......,,..._ --- -- ~.~ ... .... ........ 
32 m+odificăr.i prin O.U.G. nr.. 15/2018 11lî, Of, nr. 225/13 mar. 2018 ., 

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 

aprobată prin L. nr. 266/2018 M. Of. nr. 984/21 nov. 2018 

...... ......::...::.::: ....~. .:.. .. :..w... ,.... ... ....~.......---....~.0 ~.. , , 
33 modificări prin O,U,G. nr # 18/2018 : M3 Of. nr. 260/23 mar. 2018 . 

Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

aprobată cu completări prin L. nr. 145/2018 M. Of, nr. 515/22 iun. 2018 

introduce a/in. (ii) la art. 8 

rnodifică art. 8 aim . (1); 
abrogă art. 8 a/in. (1 _I) şi art. 161 

la data de 1 aprilie 2018 

lnodifică art. 28_I (se aplică de la 1 
ianuarie 2017) 

rnod fică art. 8 aliji. 1, art. 11 a/in. (6), art. 
14 alma. (2), art. 14_1, art. 15, art. 17 a/in. 
(1), art. 18, art. 19, art. 20 a/in. (1) /it. b), 
d) şi e), art. 20 a/in. (2), art. 21, art. 28_1 
a/in. (3) şi art. 29 a/in. (2), 
introduce a/in. (S_I) şi (52)/a art. 9, a/in. 
(2_I) şi (2_2) /a art. 11, a/in. (1_I) la art. 
12, aim . (1_I) la art. 13_1 şi lit. d) la art. 
13_1 a/in. (3); 
abrogă art. 16_2 şi art. 16_3 

se abrogă la data de 1 aprilie 2019 

aprobă 0(1G. nr. 82/2016 

modifică art. 26_1$ art. 27 a/in. (1) 

modifică art. 8 a/in. (1) 
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34 modificări prin L. nr.. 192/2018 M. Of, nr.. 642/24 iul, 2018 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat 

35 modif"acări prin O.U.G. nr.. 96/2018 M. Of. nr. 963/14 nov, 2018 
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

aprobată cu modificări şi L. nr. 93/2019 M. Of, nr. 354/8 mai 2019 
completări prin 

modifică art. 6 alin. (2), (4) şi (6), art. 7_2 
partea introductivă, art. 15 alin. (7), art. 
28_1 alin. (1) şi art. 29; 
introduce alin. (10) /a art. 6, art. 6_i şi 

62, a/in. (8) la art. I5, art. 1 S_I şi lit. _D si 
g) la art. 20 alin. (1); 
abrogă art. 15 alin. (6) 

nzodifică art. 8 alin. (1); 
abrogă l egea /a 1 apr. 202i 

36 modificări prin L. nr.. 266/2018 M. Of. nr.. 984/21 nov. .2018 aprobă 0(1G. nr. 15/2018 

37 modificări prin 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvemului 
nr. 15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

O.U.G. nr. 226/20.20 M. Of. nr. 1332/31 dec.. 2020 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene 

se abrogă la data de 1 aprilie 2022 
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