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referitor la propunerea legislativă privind gestion
de medicamente provenite de la populaţie

Analizând propunerea legislativă privind gestionarea deşeurilor 

de medicamente provenite de la populaţie (nr.B279 din 23.06.2021), 
transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV/3460 din 

29.06.2021 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D583/29.06.2021.

CONSILIUL LEGISLATIV

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

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

observaţii şi propuneri:
1, Propunerea legislativă are ca obiect, potrivit Expunerii de motive, 

reglementarea regimului ^^medicamentelor aflate în posesia populaţiei şi 

de care aceasta doreşte să se debaraseze, devenite astfel deşeu în urma 

expirării, schimbării tratamentului pacientului, deteriorării 

medicamentelor sau a ambalajelor acestora, retragerilor de la utilizare de 

către producător, neutilizării sau prin in orice alt mod\
De asemenea, prin prezentul proiect se preconizează şi morifîcarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 

Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.105/2006,

\-

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
completarea art.l6 alin.(8) din Legea nr.249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3) lit.h) 

din Constituţia României, republicată, iar în aplicarea prevederilor art.75 

alin.(l) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Senatul.



Relevăm faptul că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
2. Din punct de vedere al dreptului european, prezentul demersul 

legislativ, fără a constitui instrumentul de transpunere al vreunei directive 

şi fără a reprezenta cadrul de implementare al vreunui regulament 

european, prezintă, de-o manieră generală, tangenţe cu domeniul 

protecţiei mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei, în segmentul 

legislativ - gestionarea deşeurilor.
Normele preconizate prin prezenta propunerea legislativă vizează 

crearea unui sistem asemănător cu cel existent pentru deşeurile de 

ambalaje, astfel cum acesta este reglementat prin Legea nr.249/2015 

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de 

ambalaje, dedicat deşeurilor de medicamente deţinute de populaţie, care 

să încurajeze colectarea şi gestionarea adecvată, în vederea eliminării 

acestora.
A

In sprijinul unei asemenea preocupări, la nivel internaţional, 
poluarea farmaceutică este semnalată ca arie de interes major şi sunt 

propuse Planuri de Acţiune în numeroase documente de poziţie ale 

Organizaţiei Naţiunilor Unite (cum ar fi „Agenda 2030 - Obiectivul 6 de 

dezvoltare sustenabiW), ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 

Economică, ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, precum şi ale unor 

organizaţii non-guvemamentale.
De asemenea, noua Strategie Farmaceutică Europeană^ atrage 

atenţia asupra felului în care este realizată debarasarea deşeurilor 

farmaceutice, cu implicaţii majore asupra mediului şi asupra sănătăţii 

umane. Unele dintre rezidurile farmaceutice pot avea efect de disrupter 

endocrin sau de potenţare a antibiorezistenţei. Noua strategie reiterează 

obiectivul Pactului verde european^ de neutralitate asupra mediului 

pentru protejarea ecosistemelor şi a sănătăţii umane şi acţiunile concrete 

de a reduce nivelurile reziduurilor farmaceutice în mediul înconjurător. 
Mai mult, recomandările includ micşorarea cantităţii per ambalaj şi 
adecvarea producţiei la nivelul de consum real.

în plus, Directiva 2004/27/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 31 martie 2004 de modifîcare a Directivei 2001/83/CE

^ Comisia Europeană a adoptat o strategie farmaceutică pentru statele membre ale Uniunii Europene, care are 
scopul de a asigura medicamente accesibile din punctul de vedere al costului pentru pacienţi şi sistemele de 
sănătate. Strategia va permite statelor din UE să îşi satisfacă nevoile farmaceutice, inclusiv în perioade de criză, prin 
intermediul unor lanţuri de aprovizionare solide, potrivit Executivului de la Bruxelles.
^ Pactul verde european oferă un plan de acţiune menit să stimuleze utilizarea eficientă a resurselor prin trecerea la o 
economie circulară, mai curate şi să refacă biodiversitatea şi să reducă poluarea.
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de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz 

uman, ce a fost transpusă în dreptul intern prin Legea nr.95/2006 privind 

reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modifîcările şi 
completările ulterioare, introduce obligaţia statelor membre de a avea 

„precauţii specifice referitoare la eliminarea medicamente neutilizate”, 
precum şi obligaţia de a pune în aplicare sisteme adecvate de colectare 

(art.l27b). Cu toate acestea, mai multe sondaje au arătat că 

implementarea acestor sisteme şi eficienţa acestora variază foarte mult 

între statele membre^.
A .

In cadrul raportului"^ elaborat în anul 2013 de către Organizaţia 

„Health Care Without Harm Europe"'^ se propune statelor membre o serie 

de recomandări specifice pentru îmbunătăţirea sistemelor de colectare 

a acestor medicamente nefolosite de populaţie, dar şi diverse campanii 

de comunicare.
Acest deziderat trebuie să reprezinte un cadru puternic de 

reglementare în toate statele membre, care ar putea constitui un element 

major în vederea protecţiei mediului înconjurător, din prisma efectelor 

nocive ale deşeurilor produselor farmaceutice.
Recomandările specifice acestei organizaţii europene prevăd 

următoarele: armonizarea schemelor de colectare în statele membre ale 

Uniunii Europene; creşterea responsabilităţii industriei produselor 

farmaceutice şi a actorilor asociaţi; raportare mai bună şi transparenţă 

cu privire la implementarea schemelor de colectare şi a datelor colectate; 

luarea în considerare a riscurilor de mediu ale produselor farmaceutice 

în analiza cost-beneficiu efectuată; acordarea de noi autorizaţii pentru 

introducerea pe piaţă a medicamentelor; revizuirea analizei cost- 

beneficiu pentru produsele farmaceutice vechi; clasificarea diferitelor 

produse farmaceutice ca deşeuri periculoase; introducerea standardelor 

de calitate pentru produsele farmaceutice în legislaţia Uniunii Europene 

relevantă.
De altfel, tot în contextul acestui raport se arată că informaţii 

detaliate privind implementarea şi eficienţa schemelor de colectare pentru

^ De exemplu, în Olanda, unde aceste sisteme au fost implementate de câţiva ani, un studiu din 2013 a constatat că, 
aproape 70% din respondenţii şi-au returnat medicamentele neutilizate către farmacie sau un punct de colectare a 
deşeurilor periculoase, 11% le-a aruncat în coş şi 2% le-a aruncat la toaletă.
^ Acest raport face parte din lucrările plenarei „HCWH Europe” de creştere a conştientizării asupra impactului 
deversării deşeurilor produselor farmaceutice în mediul înconjurător şi a măsurilor disponibile pentru reducerea 
acestui impact asupra calităţii vieţii şi a cetăţenilor europeni.
^ „HCWH Europe” este o organizaţie a cărei misiune este de a transforma sectorul medical, fără a compromite 
siguranţa sau îngrijirea pacientului, astfel încât să existe un sistem ecologic durabil şi să nu mai existe nicio sursă de 
daune aduse sănătăţii publice şi mediului.
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neutilizarea produselor farmaceutice din toată Europa sunt foarte 

deficitare, împiedicând comparaţiile între ţări şi tipul de sistem de 

colectare implementat. Mai mult, nu este clar dacă toate ţările membre ale 

Uniunii Europene şi-au implementat aceste obligaţii.
A

In dreptul intern, gestionarea deşeurilor de medicamente 

identificate prin codul 18 01 09 (medicamente, altele decât cele 

specificate la 18 01 08* deşeuri de medicamente citotoxice si citostatice) 

sunt reglementate prin Ordinul ministerului sănătăţii nr,1226/2012 

pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 

rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor 

pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi 

medicale, potrivit dispoziţiilor Legii nr.95/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. Potrivit art.25 din anexa nr.l la 

Ordinul ministrului sănătăţii nr.l226/2012, deşeurile de medicamente se 

pot returna, pe baza unui contract, farmaciei sau depozitului de 

medicamente în vederea eliminării finale prin incinerare.
Mai mult decât atât. Ordinul ministrului sănătăţii nr.l 19/2014 

pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul 

de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, prevede, 
la art.38 lit.c), faptul că „medicamentele expirate provenite de la 

populaţie vor fi depuse la farmacii, oficine locale de distribuţie sau 

drogherii apropiate, în vederea eliminării finale, prin incinerare. Unităţile 

farmaceutice vor afişa la loc vizibil anunţul privind colectarea gratuită 

a medicamentelor expirate”.
Astfel, iniţiatorii au considerat că această problematică este cauzată de 

lipsa unui cadru legislativ adecvat care să reglementeze mai eficient 

deşeurile de medicamente provenite de la populaţie, aşa cum există în 

diverse state membre (Belgia, Ungaria, Lituania, Italia, Portugalia, Anglia).
3. Având în vedere că, prin prezenta propunere, se intervine legislativ 

şi asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.l96/2005, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.l05/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi asupra Legii nr.249/2015 privind 

modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, pentru 

exprimarea riguroasă a obiectului regelementării, se impune reformularea 

titlului, astfel:
„Lege privind gestionarea deşeurilor de medicamente 

provenite de la populaţie, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniu’\
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4. In ceea ce priveşte structurarea prezentului proiect în „CARTEA 

I: Reglementări generale pentru gestionarea deşeurilor de medicamente 

provenite de la populaţie” şi „CARTEA II: Modificarea unor reglementări 

în scopul gestionării deşeurilor”, precizăm că, potrivit art.51 alin.(3) din 

Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
acest lucru este specific codurilor şi legilor de mare întindere, în care 

capitolele pot fi grupate în titluri şi, după caz, în părţi, care, la rândul lor, 
se pot constitui în cărţi.

Având în vedere că demersul legislativ supus avizării este, relativ, de 

mică întindere, iar gruparea soluţiilor legislative pe care acesta le conţine 

în articole şi a acestora din urmă în capitole este suficientă pentru a marca 

o legătură organică între soluţii şi a asigura o succesiune logică a ideilor în 

text, se impune eliminarea marcărilor „CARTEA I: Reglementări generale 

pentru gestionarea deşeurilor de medicamente provenite de la populaţie” 

şi „CARTEA II: Modificarea unor reglementări în scopul gestionării 

deşeurilor”, precum şi a termenilor şi a expresiilor care apar ca denumiri 

marginale ale articolelor.
Totodată, referitor la actualele art.I şi II din actuala Carte nr.II,

pentru respectarea exigenţelor de tehnică legislativă, acestea vor fi 
cuprinse într-un capitol distinct, respectiv „Capitolul IV - Modificarea şi 

completarea unor acte normative”, fiind marcate ca art.l7 şi 18.
Pe cale de consecinţă, actualul capitol IV va deveni capitolul V, iar 

actualele art.l7 - 19 vor fi renumerotate în mod corespunzător.
5. La art.l alin.(l), pentru raţiuni gramaticale, sugerăm ca sintagma 

„prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului şi a sănătăţii 

populaţiei” să fie redată sub forma „prevenirii sau reducerii impactului 

asupra mediului şi asupra sănătăţii populaţiei”.
La alin.(2), pentru precizia normei, recomandăm înlocuirea 

sintagmei „prevederilor specifice de calitate existente pentru cerinţele de 

transport şi a normelor privind gestionarea deşeurilor” cu actele normative 

avute în vedere de iniţiatori.
9

6. La art.2 alin.(l), pentru evitarea repetiţiei, propunem ca expresia 

„indiferent de modul de gestionare a deşeurilor” să fie înlocuit cu expresia 

„indiferent de modul de generare a acestora”.
La alin.(2), pentru claritatea normei preconizate, propunem ca textul 

să aibă următoarea formulare:
„(2) Ambalajele medicamentelor şi deşeurile de ambalaje ale 

medicamentelor nu fac obiectul prezentei legi, regimul acestora fiind 

reglementat prin Legea nr.249/20I5 privind modalitatea de gestionare a
5



ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările 

ulterioare. Acestea se colectează împreună cu medicamentele expirate 

provenite de la populaţie şi se recuperează prin sortare şi separare de 

substanţa farmaceutică de către operatorii economici autorizaţi”.
La alin.(3), pentru considerente de ordin normativ, expresia „de la 

alin.(2)” va fi redată sub forma „de la prevederile alin.(2)”.
Reiterăm observaţia pentru toate situaţiile similare din proiect.
La alin.(4), menţionăm că norma preconizată nu este suficient de 

clară, întrucât că nu se înţelege pentru cine este interzisă incinerarea 

ambalajelor de medicamente, având în vedere că la art.3 alin,(l) lit.b) se 

preconizează că eliminarea deşeurilor se realizează prin incinerare. Este 

necesară completarea normei în acest sens.
7. La art.3 alin.(l) lit.a), semnalăm că, în actuala formulare, 

sintagma „deţinătorul persoană fizică doreşte sau are obligaţia de a le preda 

la punctul de colectare” este lipsită de claritate şi precizie, în sensul că nu 

se înţelege dacă deţinătorul persoană fizică poate alege să predea de 

bunăvoie deşeurile la punctul de colectare sau este obligat să facă acest 

lucru, existând astfel o contradicţie între expresii. Este necesară revederea 

şi reformularea corespunzătoare.
La lit.f), precizăm că sintagma „societate comercială” trebuie 

înlocuită cu substantivul „societate”, potrivit dispoziţiilor art.77 din Legea 

nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 

de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, semnalăm că sintagma „autorizate potrivit legii” este 

prea generală, fiind necesară indicarea prevederilor avute în vedere.
Această observaţie este valabilă şi pentru lit.g), în ceea ce priveşte 

sintagma „în conformitate cu dispoziţiile legale”.
La lit.g), pentru corectitudinea normei de trimitere la Legea 

nr.95/2006, expresia „cu modificările ulterioare” trebuie înlocuită cu 

expresia „cu modificările şi completările ulterioare”.
La lit.j), pentru un spor de rigoare normativă, propunem inserarea 

termenului „denumită” înaintea expresiei „în continuare”.
Totodată, semnalăm că expresia „producătorii deserviţi” nu a fost 

definită în cuprinsul art.3 alin.(l) şi, prin urmare, nu s-au stabilit 

diferenţele între producător şi producătorul deservit. Apreciem necesară 

completarea normei în acest sens.
La lit.k), precizăm că sintagma „gestionarea medicamentelor puse 

pe piaţa stadiului de deşeu din ciclul de viaţă a medicamentului” este 

lipsită de sens, fiind necesară revederea şi reformularea corespunzătoare.
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La alin.(2), având în vedere că titlul Legii nr.95/2006, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, a fost deja redat la alin.(l) lit.g), 
pentru supleţea şi precizia normei, recomandăm ca sintagma „au înţelesul 

prevăzut în Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare” să fie înlocuită cu 

sintagma „au înţelesul prevăzut la art.699 pct.l şi 25 din Legea 

nr.95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.
La alin.(3), pentru corectitudinea normei de trimitere, este necesar 

ca finalul textului să aibă următoarea formulare: „prevăzut la pct.6, 7,10 

şi 14 din anexa nr.l la Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

8. La art.4 litd), pentru utilizarea unui limbaj specific normativ, 
sugerăm înlocuirea termenului „conform” cu termenul „potrivit 

prevederilor”.
De asemenea, având în vedere că titlul Legii nr.211/2011, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost deja redat la 

art.3 alin.(3), pentru supleţea normei, recomandăm eliminarea acestuia 

din text.
Totodată, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, se 

impune inserarea sintagmei „republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare” în finalul textului.

9. La art.5, pentru un spor de rigoare în redactare, literele care 

marchează enumerările vor fi încadrate de paranteză doar pe partea 

dreaptă. Observaţia este valabilă, în mod corespunzător, şi pentru art.6 

alin.(2).
Totodată, la lit.a) se impune utilizarea denumirii actuale a autorităţii 

publice centrale în domeniul mediului, respectiv „Ministerul Mediului, 
Apelor şi Pădurilor”.

Reiterăm observaţia pentru toate situaţiile similare din proiect.
10. La art.6 alin.(2) lit.a), expresia „pentru 2021” se va reda sub 

forma „pentru anul 2021”, observaţia fiind valabilă şi pentru litb).
La alin.(4), termenul „ţării” se va înlocui cu „României”.
11. In ceea ce priveşte textul preconizat pentru art.7 aiin.(l), având 

în vedere că acesta prevede definiţia expresiei „cotele corespunzătoare 

producătorului”, este de analizat dacă nu ar trebui încadrat tematic la art.3 

alin.(l), care cuprinde definiţiile termenilor şi expresiilor utilizate în 

proiect.
A

In considerarea acestei observaţii, art.7 va fi structurat într-un 

singur alineat, respectiv actualul alin.(2), în cuprinsul căruia sintagma
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„aplicând procentul prevăzut la art.6” va fi redată sub forma „aplicând 

procentele prevăzute la art.6 alin.(2)”.
Totodată, trimiterile ulterioare la aceste norme vor fi modificate în 

mod corespunzător.
Aceste observaţii sunt valabile, în mod corespunzător, şi pentru 

actualul art.lS, având în vedere că în cuprinsul acestuia este definită 

expresia „cifra de afaceri prevăzută la art.l5 alin.(3)”.
12. La art.8 alin.(l), pentru un spor de rigoare în exprimare, 

propunem inserarea expresiei „precum şi” înaintea expresiei „pentru 

cantităţile”.
De asemenea, având în vedere că la art.6 alin.(l) din proiect se 

preconizează că obiectivele anuale privind colectarea şi eliminarea 

deşeurilor se stabilesc prin ordin al ministrului mediului, apelor şi 
pădurilor, până la data de 15 decembrie a fiecărui an, pentru anul următor, 
iar la alin.(2) al aceluiaşi articol se prevede că respectivele obiective nu 

pot fi inferioare anumitor indicatori, apreciem că norma de trimitere la 

„art.6 alin.(2)” ar trebui înlocuită cu norma de tirmitere la „art.6 alin,(l)”.
La alin.(3), pentru corectitudinea, entitatea „Direcţia Politică a 

Medicamentului” va fi redată sub forma „Direcţia politica 

medicamentului şi a dispozitivelor medicale”.
13. La art.9 alin.(l) lit.b), sugerăm revederea normei de trimitere la 

alin.(l), având în vedere că textul face parte chiar din respectivul alineat.
De asemenea, la lit.d), propunem înlocuirea expresiei „de 30 lei per 

kilogram de deşeuri” cu expresia „de 30 de lei pentru kilogramul de 

deşeuri”.
j

Totodată, având în vedere faptul că art.9 alin.(3) se referă la 

obligaţia prevăzută la art.9 alin.(l) lit.c), apreciem că ar trebui ca în 

cuprinsul art.9 alin.(2) să se facă trimitere şi la dispoziţiile art.l5 

alin.(3), prin care este stabilită drept contravenţie neîndeplinirea 

respectivei obligaţii.
La alin.(4), pentru corectitudinea exprimării, sintagma „se impută 

asupra producătorului” se va reda sub forma „se impută 

producătorului”.
14. La art.l0 alin.(l) partea introductivă, sintagma „prevăzute de 

prezenta lege” se va elimina, deoarece este superfluă.
La art.lO alin.(2) lit.d), sintagma „prin ordin de ministru al 

mediului” se va înlocui cu sintagma „prin ordin al ministrului mediului, 
apelor şi pădurilor”, observaţie valabilă şi pentru cazul similar de la 

alin.(3) litc).
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La lit.g), formularea „lunar, raportate” se va înlocui cu expresia
„raportate lunar”.

La lit-h), termenul „Comisiei” se va reda fără majusculă.
La alin.(3) partea introductivă, sintagma „Organizaţiile prevăzute 

la alin. (2)/OIREP” trebuie înlocuită cu abrevierea „OIREP”.
La lit.b), pentru un spor de precizie, expresia „a Agenţiei” se va 

înlocui cu expresia „a respectivei agenţii”.
La alin.(4), pentru asigurarea unei reglementări complete, ar trebui 

să se prevadă, în mod expres, natura juridică şi componenţa comisiei avută 

în vedere de text.
De asemenea, pentru rigoare în redactare, sintagma „ordin al 

ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor” se va reda sub forma „ordin al 
ministrului mediului, apelor şi pădurilor”.

15. La art.ll alin.(l), pentru a nu se încărca excesiv textul 

reglementării, nu mai este necesară redarea titlului Legii nr.211/2011, 
întrucât acesta a fost redat anterior.

La lit.b), pentru o exprimare proprie stilului normativ, propunem ca 

textul să aibă următoarea formulare:
„b) să pună la dispoziţia populaţiei, în cadrul structurii de 

vânzare, gratuit şi fără a solicita datele personale, recipiente dedicate 

pentru predarea deşeurilor de medicamente;”.
16. La art.l2 alin.(l), pentru corectitudinea exprimării, este necesar 

ca sintagma „au obligaţia să le predea pe acestea, în mod gratuit, exclusiv 

către oricare dintre punctele de desfacere” să fie refomulată, astfel: „au 

obligaţia să le predea, în mod gratuit, doar punctelor de desfacere”.
La alin.(2), este necesară revederea textului preconizat pentru lit.b), 

deoarece în fomularea actuală este lipsit de claritate.
17. La art.l3 partea introductivă, pentru corectitudine, propunem 

eliminarea sintagmei „atribuţii şi”.
La lit.a), pentru claritatea normei, expresia „acestei activităţi” se va 

înlocui cu o formulare prin care să se descrie activitatea avută în vedere.
La lit.e), abrevierea „A.N.R.S.C.” se va reda in extenso.
De asemenea, semnalăm că sintagma „pe bază de documente 

justificative” este insuficient de clară, ceea ce afectează predictibilitatea 

normei. Ca urmare, este necesară reformularea textului, astfel încât să fie 

prevăzute în mod expres documentele vizate.
Totodată, este necesară revederea normei de trimitere din finalul 

textului, deoarece nu este clar de ce sunt aplicabile prevederile art.9 

alin.(4), având în vedere că acest text regelementează faptul că „în cazul
9



în care OIREP intră în procedura insolvenţei, obligaţia prevăzută la 

alin.(l) lit.d) se impută asupra producătorului”.
18. La artl4 alin.(l), pentru respectarea normelor de tehnică 

legislativă, sintagma „Prin exceptare de la prevederile Legii serviciului de 

salubrizare a localităţilor nr,101/2006” se va înlocui cu formularea „Prin
derogare de la prevederile art.....din Legea serviciului de salubrizare a
localităţilor nr.101/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare”, urmând a se indica articolele de la care se instituie derogarea.
La alin.(2), este necesară revederea sintagmei „opţiunile prevăzute 

la art.9 alin,(l)”, norma la care se face trimitere referindu-se la obligaţiile 

privind răspunderea extinsă a producătorului.
La alin.(5), pentru un spor de rigoare normativă, finalul textului va 

avea următoare formulare: „se stabileşte prin normele metodologice de 

punere în aplicare a prevederilor prezentei legi, care vor fî aprobate 

prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor”,
19. Semnalăm că normele din cuprinsul art.l5 alin.(l) nu întrunesc 

cerinţele specifice de claritate şi previzibilitate şi trebuie reanalizate şi 
reformulate, în sensul descrierii faptelor incriminate.

Astfel, din trimiterea la dispoziţiile art. 8 alin.(2) nu rezultă cu 

precizia necesară care anume este fapta care constituie infracţiune, 
întrucât respectiva dispoziţie stabileşte atât obligaţia producătorilor de a 

se înregistra la Administraţia Fondului pentru Mediu, cât şi modalitatea 

în care se realizează respectiva înregistrare.
Pe de altă parte, trimiterea la dispoziţiile art.10 alin.(4) nu este 

corectă, întrucât respectiva normă nu stabileşte o obligaţie a cărei 

încălcare să poată constitui infracţiune, ci constituie temeiul pentru 

adoptarea unui ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.
Totodată, pentru un spor de rigoare normativă, propunem ca partea 

introductivă a art.l5 alin.(2) să debuteze cu expresia „Următoarele 

fapte constituie contravenţii,...”.
La lit.a), semnalăm că stabilirea unei amenzi contravenţionale în 

cuantum fix este contrară dispoziţiilor art.3 alin.(l) din Ordonanţa 

Guvernului nr.2/2001, potrivit cărora în cazul sancţiunii cu amendă se vor 

stabili limita minimă şi maximă a acesteia sau, după caz, cote procentuale 

din anumite valori.
Precizăm că soluţia stabilirii unei amenzi în cuantum fix este 

contrară principiului proporţionalităţii, făcând imposibilă individualizarea 

administrativă sau judiciară a sancţiunii, cu respectarea criteriilor legale 

de individualizare prevăzute la art.21 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului
10



nr.2/2001. Menţionăm că, potrivit acestei norme, sancţiunea se aplică în 

limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu 

gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de 

împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de 

săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de 

circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise 

în procesul-verbal.
Semnalăm că necesitatea respectării principiului proporţionalităţii 

în cazul actelor normative prin care se stabilesc şi se sancţionează 

contravenţii a fost subliniată de Curtea Constituţională în Decizia 

nr.l52/2020 (par.l31şil32).
Pe de altă parte, precizăm că norma propusă pentru art.7 alin.(l), la 

care se face trimiterea, trebuie reformulată, astfel încât din redactare să 

rezulte cu precizia necesară obligaţia producătorilor de a colecta şi elimina 

respectiva cantitate de deşeuri (cota), calculată potrivit alin.(2) al art.7.
In acest context, semnalăm că neîndeplinirea acestei obligaţii este 

stabilită drept contravenţie şi în cuprinsul lit.b), prin trimiterea la 

dispoziţiile art.9 alin.(l) litb). întrucât o faptă nu poate fi stabilită de două 

ori drept contravenţie, este necesară reanalizarea textelor şi menţinerea 

unei singure norme de sancţionare.
Totodată, stabilirea unei sancţiuni pentru neîndeplinirea cotei 

calculate potrivit art.7 alin.(2) trebuie să aibă în vedere şi faptul că, 
potrivit art.9 alin.(l) lit.d), producătorul are obligaţia de a achita, anual, 
către Administraţia Fondului pentru Mediu, o contribuţie financiară de 30 

lei/kg de deşeuri care fac obiectul obligaţiei de gestionare prevăzute la 

art.7 alin.(2) şi care nu au fost colectate şi eliminate.
în aceste condiţii, este de analizat dacă fapta nu ar trebui să 

constituie contravenţie numai în măsura în care nu s-a achitat respectiva 

contribuţie financiară. Precizăm că, în această situaţie, lit.a) a alin.(2) al 

art.l5, precum şi norma de trimitere la dispoziţiile art.9 alin.(I) lit.b), din 

cuprinsul artl5 alin.(2) litb), ar trebui eliminate. Totodată, este necesară 

şi revizuirea normelor de trimitere din cuprinsul artl6 alin.(l).
Pe de altă parte, semnalăm că trimiterea la art.9 alin.(3) din cuprinsul 

art.l5 alin.(2) lit.b) nu este corectă, întrucât norma nu are ca obiect 

instituirea unei obligaţii a cărei încălcare să poată constitui contravenţie, 
ci prevede cui îi revine răspunderea pentru nerespectarea obligaţiei 

prevăzute la art.9 alin.(I) lit.c). Menţionăm că nerespectarea respectivei 

obligaţii este prevăzută drept contravenţie la art.l5 alin.(3).
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La art.l5 alin.(3), este de analizat dacă textul nu ar trebui să se 

refere la „producători” şi „operatori economici”, întrucât normele la care 

se face trimiterea stabilesc obligaţii în sarcina acestor categorii de 

persoane juridice, definite la art.3 alin.(l) lit.e) şi f). Această observaţie 

este valabilă şi pentru art.l6 alin.(2) lit.d).
La precizăm că trimiterea la art.9 alin.(4) nu este corectă, 

întrucât norma nu se referă la inspecţia efectuată de organul competent. 
Pentru rigoarea reglementării, apreciem că trimiterea ar trebui făcută la 

art.l6 alin.(2).
La art.l5 alin.(5), pentru un spor de rigoare normativă, trimiterea la 

Codul de Procedură Fiscală, din finalul textului, trebuie redată sub forma 

„potrivit prevederilor ...din Legea nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare”. Menţionăm 

că, pentru precizia normei, trebuie indicate dispoziţiile avute în vedere.
20. La art.l6 alin.(l), pentru aceleaşi considerente, lit.a) trebuie 

reformulată, astfel:
„a) Gărzii Naţionale de Mediu pentru contravenţia 

prevăzută la art.l5 alin.(2) lit.b), constând în nerespectarea 

prevederilor art.13 lit.d), precum şi pentru contravenţia prevăzută la 

art.l5 alin.(2) lit.d);”.
Pentru acelaşi motiv, lit.b) şi c) trebuie, de asemenea, reformulate 

potrivit acestui model, cu precizarea că, în debutul lit.c), termenul 

„Direcţia” trebuie redat sub forma „Direcţiei”.
Totodată, pentru asigurarea uniformităţii în reglementarea 

domeniului contravenţiilor, propunem ca în cuprinsul alin,(3) să fie 

utilizată formula consacrată în cazul normei de completare cu dispoziţiile 

Ordonanţei Guvernului nr,2/2001, astfel:
„(3) Contravenţiilor prevăzute la art.15 alin.(2) şi (3) le sunt 

aplicabile dispoziţiile 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”.
21. Referitor la actualul art.l7, semnalăm eă unele alineate prevăd 

termene care curg de la data publicării legii, în timp ce altele prevăd 

termene ce curg de la data intrării în vigoare a legii.
Având în vedere că actele normative produc efecte juridice de la data 

intrării lor în vigoare, este necesar ca toate termenele prevăzute de 

respectivul articol să înceapă să curgă de la această dată.
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Totodată, la âlin.(l), este necesară revederea şi reformularea 

sintagmei „pentru funcţionare operatorilor economici definiţi la art.lO”, 
întrucât norma de trimitere nu este corectă.

De asemenea, semnalăm că după alin.(l) figurează un alineat 

nemarcat, aspect care contravine normelor de tehnică legislativă.
Ca urmare, se impune marcarea respectivului alineat ca „alin.(2)” şi 

renumerotarea corespunzătoare a alineatelor subsecvente.
Referitor la textul preconizat pentru alineatul nemarcat, precizăm că, 

în actuala fomulare, este lipsit de claritate şi predictibilitate, fiind 

necesară reformularea acestuia.
A

In plus, pentru corectitudinea normei de trimitere, formularea „OM 

nr. 13 62/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi 
de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează 

obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului” se va reda sub 

forma „Ordinul ministrului mediului nr.1362/2018 privind aprobarea 

Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare 

a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă 

a producătorului, cu modificările şi completările ulterioare”.
La alin.(2), expresia „prezentului act normativ” se va înlocui cu 

expresia „prezentei legi”. Această oservaţie este valabilă pentru toate 

situaţiile similare din proiect.
La alin.(5), este necesară revederea normei de trimitere „conform 

art.ll alin.(3) lit.b)”, întrucât norma menţionată nu se regăseşte în 

cuprinsul prezentei propuneri legislative, art.l 1 având doar două alineate.
22. Pentru un spor de rigoare normativă, actualul art.l9 trebuie 

reformulat, astfel:
„Art... Prezenta lege intră în vigoare la 90 zile de la data 

publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I”,
23. Pentru a răspunde exigenţelor specifice actelor normative de 

modificare şi de completare, şi luând în considerare observaţiile de la
pct.4 supra, actualele art.I şi II din actuala Carte II, vor avea 

următoarea formulare:
„Art.l7. - La articolul 9 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.lI93 din 30 decembrie 

2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.105/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi 
se completează după cum urmează:
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1. Litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„e)
„2. După litera e) se va introduce o nouă literă, lit.e^), cu 

următorul cuprins:
„eO......................................................................................... ”

„Art.l8. - La articolul 16 alineatul (8) din Legea 

nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.809 din 30 octombrie 2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, după litera e) se introduce o nouă litră, litf), cu următorul 

cuprins:” (în continuare, se va reda textul propus pentru această literă, 
urmând ca dispoziţia de modificare de la pct.l să fie eliminată).

24. Având în vedere numeroasele intervenţii legislative aduse 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 şi Legii nr.249/2015 

de-a lungul existenţei lor, recomandăm introducerea în finalul proiectului 

a unui articol care să cuprindă dispoziţia de republicare a fiecăruia dintre 

aceste acte normative, cu următoarea redactare:
„Art... - (1) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 

privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.ll93 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată, 
dându-se textelor o nouă numerotare.

(2) Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a 

ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea 1, nr.809 din 30 octombrie 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu completarea adusă prin prezenta 

lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

E

Fllorin

Bucureşti
Nr.610/26.07.2021
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 809/30 oct. 2015L nr. 249/2015

Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

’ promulgată prin D. nr. 783/2015 M. Of. nr. 809/30 oct. 2015
Decret pentru pronnulgarea Legii privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

2 rectificare M. Of. nr. 869/20 nov. 2015 rectifică anexa nr. 4
RECTIFICARE

3 modificări prin O.U.G. nr. 38/2016 M. Of. nr. 489/30 iun. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 
şi a deşeunlor de ambalaje

respinsă prin L. nr. 99/2021

modifică art. 13 alin. (2), art. 16 alin. (2) 
Ut. a), art. 26 alin. (1) Ut. fi pct. I, aii. 26 
alin. (4):

M. Of. nr. 446/27 apr. 2021 introduce alin. (5_J) la art. 16:

abrogă art. 16 alin. (12). art. 18 alin. (2). 
art. 26 alin. (5)

< modificări prin L. nr. 87/2018 M. Of. nr. 311/10 apr. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
de ambalaje

modifică art. 13, art. 16 alin. (l) partea 
introductivă şi Ut. c). art. 26 alin. (1) Ut. c). 
d) şi fi:
introduce alin. (3) şi (4) la art. 5, alin. (3) 

la art. 9, alin. (6) la art. 17, Ut. e) la ari. 21. 
alin. (2) la art. 21: 
completează anexa

5 modificări prin M. Of. nr. 630/19 iul. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu

aprobată cu modificări şi L. nr. 31/2019 
completări prin

O.U.G. nr. 74/2018 modifică art. 9 alin. (1), art. 10. art. 11. art. 
13 alin. (1). art. 16, art. 17. art. 20, art. 21 
alin. (1), art. 26. art. 27; 
modifică şi înlocuieşte anexa nr. 1:

introduce anexele nr. 5 şi 6M. Of. nr. 37/14 ian. 2019

6 modificări prin L. nr. 31/2019 M. Of. nr. 37/14 ian. 2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu

aprobă ai modificări şi completări O.U.G. 
nr. 74/2018 şi modifică art. 10 alin. (2), 
alin. (4) Ut. b) şi alin. (3). art. 11, art. 16 
alin. (7) Ut. b) şi c), art. J6 alin. (9) Ut.fi- 
h), art. 17 alin. (1). art. 20 alin. (2) Ut. a), 
ari. 20 alin. (8) şi (10), anexele nr. 5 şi 6; 
introduce Ut. d) la art. 16 alin. (7). Ut. e) şi 
f) la art. 20 alin. (5). art. 20 alin. (8) şi (10)

t modificări prin O.U.G. nr. 50/2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

,M. Of. nr. 543/2 iul. 2019 modifică art. 20 alin. (2) Ut. c), art. 20 alin. 
(4) şi (7) şi ari. 26 alin. (3): 
modifică şi înlocuieşte anexa nr. 5; 
introduce Ut. a_l) la art. 16 alin. (9). alin. 
(7_1) şi (7_2) la art. 20 şi alin. (3_1) la art.
26
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8 modificări prin L. nr. 99/2021 M. Of. nr. 446/27 apr. 2021
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 38/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şl a 
deşeurilor de ambalaje

respinge O.U.G. ni-. 38/2016
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 372/28 apr. 2006L. nr. 95/2006
Lege privind reforma în domeniul sănătăţii

republicare cu 
renumerotare

M.Of. nr. 652/28 aug. 20151

Lege privind reforma în domeniul sănătăţii

2 rectificare M. Of. nr. 732/30 sep. 2015 în loc de "Agenţia Naţionala de Transplant 
Bucureşti" se va citi "Agenţia Naţională de 
Transplant"

RECTIFICARE

^ modificări prin L. nr. 260/2015 M.Of. nr. 825/5 nov. 2015
Lege privind modiftearea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

modifică art. 529 alin. (5)

'‘ modificări prin L nr. 265/2015
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative

M. Of. nr. 836/9 nov. 2015 aprobă cu modificări O.U.G. nr. 68/20N

5 modificări prin L. nr. 294/2015 M. Of. nr. 885/26 nov. 2015
Lege pentnj modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

modifică art. 449 alin. (3), art. 622 alin. (3) 
abrogă art. 449 alin. (4)

® modificări prin O.U.G. nr. 67/2015 M. Of. nr. 986/31 dec. 2015 prorogă tenncnulprevăzut la art. 111 din L. 
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenului prevăzut nr. 91/2015 (cu rcf. la art. 788 alin. (2) din 
la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii

L. nr. 95/2006. cu modificările şi 
completările ulterioare), până la data de 31 
martie 2016aprobată cu modificări prin L. nr. 67/2016 M.Of. nr. 304/20 apr. 2016

7 modificări prin O.U.G. nr. 5/2016 M. Of. nr. 189/14 mar. 2016 modifică art. 224 alin. (2) lit. g), art. 225 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii lit. c), art. 230 alin. (2) Ut. c). ari. 249 alin. 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (2), art. 266 alin. (3). art. 328 alin. (2). art. 

330 şi art. 33 7 alin. (2); 
introduce alin. (4) la art. 249

aprobată prin L. nr. 192/2016 M.Of. nr. 860/28 oct. 2016

®,modificări prin L. nr. 67/2016 M. Of. nr. 304/20 apr. 2016
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 67/2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III 
din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

prorogă termenulprev. la art. 111 din L. nr. 
91/2015(cu ref. la art. 788 alin. (2) din L. 
nr. 95/2006. cu modificările şi completările 
ulterioare), până la 31 dec. 2016

9 modificări prin L. nr. 113/2016 M. Of. nr. 411/31 mai 2016
Lege pentru modificarea art. 391 alin. (6) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

modifică ari. 391 alin. (8)
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’O modificări prin O.U.G. nr. 36/2016 M. Of. nr. 489/30 iun. 2016 modifică art. 27 alin. (4) şi (6): 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii introduce art. 26^1 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

aprobată cu modificări prin L. nr. 45/2017 M. Of. nr. 229/4 apr. 2017

modificări prin O.U.G. nr. 45/2016 M. Of. nr. 684/2 sep. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 95/2006 prfvind reforma în domeniul sănătăţii 

aprobată cu modificări prin L. nr. 48/2017

modifică art. 207, art. 377 alin. (]), art. 
377 alin. (3) Ut. d) şi e), art. 383 alin. (1), 
art. 384 alin. (2) Ut. d), art. 386 alin. (2), 
art. 394 alin. (3) şi (4). art. 395, art. 402 
alin. (2) Ut.J). art. 404, art. 406, art. 407 
alin. (]), art. 412 alin. (4). menţiunea de 
după art. 475 privind transpunerea 
normelor Uniunii Europene, ari. 478 alin. 
(2) Ut. d) şi e). ari. 493 alin. (3)-(5), art. 
500 alin. (2) Ut.J). ari. 502. ari. 504, art. 
505 alin. (1). menţiunea de după art. 562 
privind transpunerea normelor Uniunii 
Europene, art. 564 alin. (2) Ut. e). art. 568 
alin (1) Ut. e)-g), art. 568 alin. (3), ari. 579 
alin. (3) şi (4). art. 580 şi menţiunea de 
după art. 651 privind transpunerea 
normelor Uniunii Europene;

M. Of. nr. 239/6 apr. 2017

introduce Ut. g) la art. 376 alin. (1), alin.
(I_1) la art. 383, alin. (2_J) la art. 384, 
alin. (l_l)-(l_3) la art. 386, alin. (4) la art. 
386, art. 387J-387_5, alin. (3J) şi (3_2) 
la art. 394. ari. 395_l, art. 396_J, art. 
396_2, alin. (4) la art. 402, alin. (4) la art. 
410, art. 410_1. art. 410_2, art. 411 _1. 
secţiunea a 4-a cu ari. 411 _2-411^9. alin. 
OJ)- OJ) (4) la art. 470. alin. (IJ). 
(}_2) şi (4) la an. 485. alin. (3_1) la art. 
493, art. 493_1, art. 494_1, art. 494_2, 
alin. (4) la art. 500, art. 508_I. art. 50S_2, 
art. 509J, secţiunea a 4-a cu an. 509_2- 
509_9, alin. (l_l) la art. 561, Ut. h)-j) la 
art. 568 alin. (1). alin. (4) la art. 568, alin. 
(3J) şi (3_2) la art. 579, art. 580_1. alin. 
(1_1) şi alin. (3)-(6) la art. 581, secţiunea a 
3-a cu art. 582_l-582_9. an. 585_1. 
secţiunea a 4-a cu art. 585_2-585_5. Ut. 
d_l) la art. 589 şi alin. (1_1) la art. 646;

abrogă art. 378 şi art. 585 alin. (3)

^M. Of. nr. 768/30 sep. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 890 din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

respinsă prin Lnr. 10/2017

i2imodificări prin O.U.G. nr. 59/2016 modifică art.890

M. Of. nr. 157/2 mar. 2017

i3.modificări prin L. nr. 192/2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 5/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

-M. Of. nr. 860/28 oct. 2016 aprobă O.U.G. nr. 5/2016
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modificări prin L. nr. 198/2016 M. Of. nr. 892/8 nov. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea art. 
6 alin. (2) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea 
continuităţii asistenţei medicaie primare prin centrele de 
permanenţă

modifică art. J 99: 
introduce alin. (6_I) la art. 193

16 modificări prin O.U.G. nr. 79/2016 M. Of. nr. 938/22 nov. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

modifică aii. 16 alin. (3). art. 118 alin. (3), 
(8) şi (13). an. 118 alin. (15) Ui. a), art. 111 
alin. (16) şi (17), art. 176 alin. (6) şi (7). 
art. 178, an. 181 alin. (4) şi (9), art. 182 
alin. (1). an. 184 alin. (1) Ut. b). c),f), h) şi 
m), art. 185 alin. (1). (5) şi (7). art. 185 
alin. (9). (10) şi (15). art. 187 alin. (13), 
art. 188, art. 206. art. 249 alin. (4). art. 805 
Ut. c),referirile la ...lendciilc de ambulanţă 
judeţene şi al municipiului Bucureşti ” se 
înlocuiesc cu ..serviciile de ambulanţă 
judeţene şi Sennciul 
de Ainbulaniă Bucureşti—Ilfov 

introduce Ut. o_l) la art. 118 alin. (15),
Ut. d) şi e) la art. 118 alin. (15), alin. (18) - 
(20) la an. 118, Ut. r) la an. 184 alin. (1), 
alin. (3) la art. 184, alin. (7_1) la art. 185;

abrogă art. 176 alin. (3)

ic modiftcări prin L.nr. 2/2017 M. Of. nr. 36/12 ian. 2017
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

modifică art. 222 alin. (3) Ut. e). art. 222 
alin. (4), art. 224 alin. (2) Ut. g), art. 266 
alin. (3), art. 269 alin. (l) Ut. b) şi art. 277 
alin. (2):
abrogă art. 268 alin. (2)-(4)

1^ modificări prin L. nr. 10/2017 M. Of. nr. 157/2 mar. 2017
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 59/2016 pentru modificarea art. 890 din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

respinge O.U.G. nr. 59/2016

i8 modificări prin L. nr. 45/2017 M. Of. nr. 229/4 apr. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 36/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

abrogă art. 26_i

i®;modificări prin L.nr. 48/2017 M. Of. nr. 239/6 apr. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 45/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

modifică art. 410_1 alin. (2), an. 508_1 
alin. (3) şi art. 585_1 alin. (4)

20 modificări prin L. nr. 108/2017 ’M. Of. nr. 385/23 mai 2017
Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

modifică an. 800 alin. (2)
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21 completat prin L. nr. 110/2017 M. Of. nr. 389/24 mai 2017
Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în alin. (1) 
domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei 
sociale nr. 292/2011

introduce lil. m) la art. 7 şi Ut. l) la art. 16

M. Of. nr. 599/26 iul. 201722 modificări prin L. nr. 185/2017
Lege privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

abrogă art. 173 alin. (2) - (10). art. 174 şi 
art. 175

23 modificări .prin O.U.G. nr. 88/2017 M. Of. nr. 974/7 dec. 2017 modifică art. 220 alin. (2), art. 222 alin. (1) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii liî. e), art. 223 alin. (1), ari. 224, art. 225 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Ut. c), art. 228, art. 229 alin. (4), art. 265 

alin. (l) Ut. a), alin. (2), (3) şi (5), art. 266 
alin. (4), art. 270, art. 337 alin. (1), art. 
347 Ut. h) şi art. 351 alin. (2);

aprobată prin L. nr. 18/2019 M. Of. nr. 33/11 ian. 2019

introduce alin. (1_J) la art. 223, alin. (3)- 
(5) la art. 243, alin. (5) la art. 249, Ut. a_l) 
la art. 265 alin. (1), alin. (I_l) şi (3) la art. 
337şi alin. (3) la art. 351;

abrogă art. 222 alin. (3) Ut. e) şi alin. (4), 
art. 232 alin. (2) şi (3), art. 266 alin. (3), 
art. 267 alin. (1) şi (3), art. 268 alin. (1) şi 
art. 269
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2^ modificări prin O.U.G. nr. 8/2018 M. Of. nr. 190/1 mar. 2018 modifică art. 4 alin. (1) IU. g). art. Î6 alin. 
(1) Ut. g), titlul cap. IVdin titlul I, art. 26 
alin. (}), art. 55 Ut. e). art. 58 alin. (5). art. 
92 alin. (1) Ut. !), art. 99 alin. (2), art. ÎÎS 
alin. (3), art. 170 alin. (1) Ut. a), art. 176 
alin. (4), ari. 185 alin. (5), art. 187 alin. (9) 
şi (II), art. 221 alin. (I) Ut. i), art. 241, art. 
244 alin. (2), art. 267 alin. (2), art. 322, 
art. 347 Ut. h), art. 699 pct. 17 şi 19, ait. 
784, art. 800 alin. (1) şi (8). art. 803 partea 
introductivă şi Ut. c), art. 804 alin. (2), art. 
809, art. 814 alin. (4). art. 875;

Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii

introduce art. 6_1. Ut.c) Ia art. 11, alin. 
(2_1) -(2j4) la art. 16, Ut. d) la aii. 27 alin. 
(3), Ut. a_l) la art. 170 alin. (1), alin. (3) la 
art. 170, alin. (3) la an. 171, alin. (10) la 
art. 176, alin. (7) la art. 177, art. 183 _1,
Ut. s) şi ş) la art. 184 alin. (1), Ut. d_l) - 
d_3) la art. 193 alin. (7), alin. (8) la art. 
193, Ut. I) la art. 221 alin. (l), alin. (2_l) la 
art. 267, pct. 41-43 la art. 699, art. 701 _1, 
art. 761 _I - 761 _23, art. 769_1, art.
769_2. alin. (2J) - (2_4) la art. 804, alin. 
(2_1) - (2_4) la art. 857, Ut. e) şi f) la art. 
857 alin. (8) şi ari. 926_1;

abrogă art. 203 alin. (1); 
în cuprinsul legii, sintagma „dispozitive 

medicale ’’ se înlocuieşte cu sintagma 
„dispozitive medicale, tehnologii şi 
dispozitive asistive

25modificări prin O.U.G. nr. 18/2018 M. Of. nr. 260/23 mar. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată cu completări prin L. nr. 145/2018

modifică art. 222. art. 224 alin. (1) Ut. a), 
h) şi n), art. 267 alin. (2) şi (2_1), art. 268 
alin. (5), art. 313 Ut. a) şi h);

M. Of. nr. 515/22 iun. 2018 introduce alin. (1_2) la art. 223, alin. 
(1_1) la art. 224. alin. (2_2) - (2_4) la art. 
267, alin. (5) - (7) la art. 322;

abrogă art. 312 Ut. a) şi b)

26 completat prin O.U.G. nr. 30/2018 M.Of. nr. 346/20 apr. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în 
domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte 
normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 260/2018

introduce alin. (2_l) la art. 193

M.Of. nr. 963/14 nov. 2018
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27 modificări prin O.U.G. nr. 42/2018 M. Of. nr. 446/29 mai 2018
Ordonanţă de urgenţă privind eficientizarea activităţii Regiei 
Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocoiului de Stat" şl 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 

aprobată cu modificări prin L. nr. 339/2018

modifică art. J 72 alin. (JO): 
introduce ari. 172 1

M.Of. nr. 1107/28 dec. 2018

M. Of. nr. 500/19 iun. 2018
Lege pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

28 completat prin L. nr. 128/2018 introduce alin. (5) la art. 386

29 modificări prin L. nr. 198/2018
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

M. Of. nr. 646/25 iul. 2018 modifică art. 224 alin. 
introduce Ut. q) la art. 224 alin. (1)

3o.admisă excepţie D.C.C. nr. 498/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 650/26 iul. 2018
Decizia nr. 498 din 17 iulie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitâte a dispoziţiilor art. 30 alin. (2) şi (3), 
precum şi a sintagmei "sistemul dosarului electronic de 
sănătate al pacientului” din cuprinsul art. 280 alin. (2) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

art. 30 alin. (2) şi (3). precum şi sintagma 
„sistemul dosarului electronic de sănătate 
a!pacientului” din cuprinsul aii. 280 alin.
(2)

3’ modificări prin D.C.C. nr. 498/2018
Decizia nr. 498 din 17 iulie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitâte a dispoziţiilor art. 30 alin. (2) şi (3). 
precum şl a sintagmei "sistemul dosarului electronic de 
sănătate al pacientului" din cuprinsul art. 280 alin. (2) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

M.Of. nr. 650/26iul. 2018 suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
30 alin. (2) şi (3). precum şi dispoziţia din 
cuprinsul an. 280 alin. (2) ce cuprinde 
sintagma „sistemul dosamlui electronic de 
sănătate al pacientului” (termenul se 
împlineşte la 8 septembrie 2018) după care 
operează prevederile art. 147 din 
Constituţie

32 completat prin O.U.G. nr. 95/2018
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 159 din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

aprobată prin L. nr. 92/2019

M. Of. nr. 959/13 nov. 2018 introduce alin. (2_1) la art. 159

M.Of. nr. 354/8 mai 2019

U. Of. nr. 963/14 nov. 201833 modificări prin L. nr. 260/2018 modifică art. 193 alin. (2_1)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
fondurilor europene şi pentnj completarea unor acte normative

:M. Of. nr. 1062/14 dec. 20183^ modificări prin O.U.G. nr. 109/2018 modifică an. 222 alin. (3), an. 244 alin. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii (2), art. 267 alin. (2_2) şi art. 386 alin. (5):

introduce alin. (6) la an. 249nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

IM. Of. nr. 1103/27 dec. 2018
Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul 
sănătăţii

35 modificări prin L. nr. 329/2018 modifică ari. 249 alin. (3) paiiea
introductivă:
abrogă art. 249 alin. (4)
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L. nr. 339/201836 modificări prin M. Of. nr. 1107/28 dec. 2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 42/2018 privind eficientizarea activităţii Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii

aproba cu modificări O.U.C. nr. 42/2018 
modifică ari. 172_J alin. (1)

37 modificări prin O.U.G. nr. 114/2018
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

M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018 abrogă ari. 367‘375

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

3® modificări prin L. nr. 359/2018 M. Of. nr. 3/3 ian. 2019
Lege pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii

modifică arî. 185 alin. (13), art. 391 alin.
(})

39 modificări prin L. nr. 18/2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 68/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

M. Of. nr. 33/11 ian. 2019 aprobă O.U.G. nr. 88/2017

^o modificări prin L. nr. 35/2019 :M. Of. nr. 54/21 ian. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

modifică art. 478 alin. (2) Ut. a) şi art. 530 
alin. (2):
în tot cuprinsul legii, sintagma „medic 
dentist" se înlocuieşte cu sintagma „medic 
stomatolog”, sintagma „ColegiulMediciloi 
Dentişti din România'' se înlocuieşte cu 
sintagma „ Colegiul Medicilor Stomatologi 
din România ”, iar sintagma „ CMDR ” se 
înlocuieşte cu sintagma .. CMSR ”: 
introduce art. 488 1

modificări prin L. nr. 45/2019 M. Of. nr. 192/11 mar. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

modifică art. 30 alin. (2) şi (3). art. 280 
alin. (2) şi art. 330;
introduce Ut. e) la aii. 222 alin. (l), alin. 
(3) - (7) la art. 295 şi titlul 1X_1 cu art. 
346 I - 346 12

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

modifică art. 267 alin. (2_3)

^3 completai prin :M. Of. nr. 328/25 apr. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 230 din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

aprobată cu modificări prin L nr. 250/2019

O.U.G. nr. 27/2019 introduce alin.(2_l) - (2_3) la art. 230

M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019

"imodificări prin L.nr. 73/2019 iM. Of. nr. 333/2 mai 2019
Lege pentru modificarea şi completarea art. 75 din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

modifică art. 75 alin. (2): 
introduce alin. (3) la art. 75
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'•5 modificări prin L. nr. 92/2019 M. Of. nr. 354/8 mai 2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 95/2018 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

aprobă O.U.C. nr. 95/20J 8

modificări prin L. nr. 108/2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

M. Of. nr. 419/29 mai 2019 modifică art. 39J alin. (3); 
introduce art. 3S7 6

M.Of. nr. 587/17 iul. 2019“7modificări prin L nr. 134/2019
Lege privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative

înlocuieşte sintagma „Agenţia Naţională a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor 
Medicale" cu sintagma „Agenţia Naţională 
a Medicamentului şi a Dispozitivelor 
Medicale din România", iar .sintagma 
„ANMDM". cu „ANMDMR".

'‘s.modificări prin O.G. nr. 9/2019 M. Of. nr. 668/9 aug. 2019
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe 
guvernamentale naţionale şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare ^221

alin. (1), Ut. a_2) la art. 265 alin. (1). alin. 
(6) la art. 386, Ut. z) şi aa)-ae) la art. 875 
alin. (I). ari. 875_] - 875_4 şi art. 876_1

modifică art. 16 alin. (}) Ut. e). art. 54 Ut. 
d), art. 220 alin. (2). art. 386 alin. (5), art. 
876 .şi ari. 893;
introduce alin. (4)-(5) la art. J6. art. 58_J.

completat prin L. nr. 165/2019 M.Of. nr. 811/7 oct. 2019
Lege pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

introduce alin. (2)-(4) la art. 234

“modificări prin , L. nr. 186/2019 M. Of. nr. 848/18 oct. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea 
Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

modifică art. 225; 
introduce art. 225 1

SI completat prin O.U.G. nr. 74/2019 M. Of. nr. 997/1 Idee. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi 
finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru completarea Legii 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

introduce lit.c) la art. 169 alin. (4). art. 
200 I

modificări prin L. nr. 250/2019 'M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

modifică art. 230 alin. (2_2)

L. nr. 256/2019 M. Of. nr. 1050/30 dec. 2019
Lege pentru modificarea art. 320 alin. (1) din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

“ modificări prin modifică art. 320 alin. (1)
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M. Of. nr. 109/12 feb. 20205* modificări prin O.U.G. nr. 25/2020 modifică art. 48 alin. (2) Ui. b). ari. 52 alin. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii (2J Ut. c). an. 248 alin. (]) Ui. e). art. 249 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a qH^ art. 298 alin. (1). art. 320 alin. (1) 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediiie şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate introduce alin. (2_}) la art. 52, alin. (I_l) 

la an. 5SJ. alin. (2J) şi (2J) la an. JJI, 
alin. (3J) şi (3_2) ia art. NI, alin. (2J) 
la art. 230

ss completat prin L. nr. 65/2020 :M. Of. nr. 428/21 mai 2020
Lege pentru completarea alin. (3) al ari. 135 din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

introduce lii.J) la ari. 135 alin. (3)

5®completat prin O.U.G. nr. 80/2020 M. Of. nr. 440/26 mai 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul sănătăţii

introduce alin. (2_J) şi (2_2) la an. 249

5^ admisă excepţie D.C.C. nr. 818/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 561/29 iun. 2020 sintagma „precum şi daune sânătâiii 
Decizia nr. 818 din 5 decembrie 2019 referitoare la excepţia propriei persoane ” din cuprinsul ari. 320 
de neconstituţionalitate a sintagmei "precum şi daune sănătăţii alin. (J) 
propriei persoane" din cuprinsul art. 320 alin. (1) din Legea nr.
95/2006 privind reforma tn domeniul sănătăţii

sa modificări prin D.C.C. nr. 458/2020 M. Of. nr. 581/2 iul. 2020
Decizia nr. 458 din 25 iunie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. 6 
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 
privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri 
aferente instituirii carantinei

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
25 alin. (2) teza a doua (termetrul se 
împlineşte la data de 15 august 2020) după 
care opereazăpi-evederile art. 147 din 
Constituţie

ss admisă excepţie D.C.C. nr. 458/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 581/2 iul. 2020
Decizia nr. 458 din 25 iunie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şl ale art. 8 
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 
privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri 
aferente instituirii carantinei

art. 25 alin. (2) teza a doua

60 modificări prin D.C.C. nr. 229/2020 :M. Of. nr. 602/9 iul. 2020
Decizia nr. 229 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. (termenul se împlineşte la 22 august 2020), 
25/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

su.yyendă pentu 45 de zile dispoziţiile 
O.U.G. nr. 25/2020, in an.samhlulsău

după care operează pr evederile an. 145 
din Corrstituţie

61 modificări prin L. nr. 162/2020 iM. Of. nr. 698/4 aug. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele 
de identitate ale cetăţenilor români

modifică art. 338 alin. (4) şi (5)

La data intrării în vigoare a prezentei legi. prevederile din cuprinsul actelor normative referitoare la cartea de 
alegător se abrogă.
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62 modificări prin O.U.G. nr. 145/2020 M. Of. nr. 776/25 aug. 2020 modifică ort. 48 alin. (2) Iii. h). ari. 237 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (4). ari. 248 alin. (I) Ut. e), ari. 249 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 
pentru abrogarea unor prevederi legale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

alin. (3). ari. 278, ari. 293 alin. (2) şi (3). 
ori. 298 alin. (I) şi (3). an. 320 alin. (J); 
introduce alin. (2_5) la an. 230. alin.
(1_1) la art. 248. alin. (6) la art. 276. alin. 
(4) - (10) la art. 293, art. 293J. alin. (IJ) 
şi alin. (3_J) - (3_3) la art. 298. alin. (6) - 
(9) la art. 298, an. 298_1, alin. (l_l) la 
art. 339

63 modificări prin L. nr. 205/2020 'M. Of. nr. 858/18 sep. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

modifică art. 165 alin. (l)şiart. 178alin. 
(1) lit..f):
introduce alin. (1_1)-(1_3) la an. 165

« modificări prin O.U.G. nr. 196/2020 ,M. Of. nr. 1108/19 nov. 2020 modifică ari. 100 alin. (6);
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii introduce an. 30_J - 30^11 şi alin. (5_}) la 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ari. 100

M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020
Ordonanţă de urgenţă prMnd unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

65;modificări prin O.U.G. nr. 226/2020 modifică art. 165 alin. (1_2)

66,modificări prin O.U.G. nr. 12/2021 M. Of. nr. 192/25 feb. 2021 modifică an. 187 alin. (10) Ut. c) şi d), ari. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 282 alin. (1) Ut. e), ari. 287 alin. (2) şi (3). 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii an. 425 alin. (2) şi (4). art. 429 alin. (1). 

art. 434 alin. (3). art. 437 alin. (4). art. 443 
alin. (1):
introduce alin. (4) la art. 41. Ut. g) şi h) la 

art. 187 alin. (10);
în tot cuprinsul titlului Vili, sintagma 

,. vicepreşedinte " se înlocuieşte cu sintagma 
„vicepreşedinţi"

'M. Of. nr. 322/30 mar. 202167modificări prin O.U.G. nr. 20/2021 modifică art. 230 alin. (2_5). art. 286 
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri în cadrul partea introductivă şi Ut. a), art. 288 alin. 
sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul 
evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2. precum şi pentru abrogarea 
unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu.data 346_6 şi Ut. k) la art. 568 alin. (1) 
de 15 mal 2020, în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte 
normative, pentru modificarea şi completarea Legii nr.
95/2006 plivind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru 
modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

(1) şi art. 386 alin. (6);
introduce alin. (2_2) şi (2_3) la art. 193.
alin. (4) la art. 337, alin. (7_1) la art.
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68 modificări prin O.U.G. nr. 54/2021 M. Of. nr. 627/25 iun. 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 349 alin. (2); 
230 şi 349 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii

modifică art. 230 alin. (2_}) .şi (2_2) şi art.

introduce alin. (2_6) la an. 230

Prevederile art. 230 alin. (2_1 H2_3 ) din Legea nr. 95/2006 referitoare la contribuţia personală pe care o pot plăl 
asiguraţii care optează să beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privaţi care încheie 
contracte cu casele de asigurări de sănătate, în ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de 
specialitate, se aplică după 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2022.

89 modificări prin O.U.G. nr. 74/2021 M. Of. nr. 645/30 iun. 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 
pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor 
medicale

modifică art. 299 alin. (4)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 837/25 nov. 2011L. nr. 211/2011
Lege privind regimul deşeurilor

M. Of. nr. 220/28 mar. 2014republicare cu 
renumerotare

1

Lege privind regimul deşeurilor

O.U.G. nr. 68/2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor 

aprobată cu modificări şi L. nr. 166/2017 
completări prin

M. Of. nr. 823/18 oct. 20162 modificări prin modifică art. 4 alin. (1) partea introductivă, 
art. 6. ari. 7 alin. (I). art. J2 alin. (2) Ut. a) 
şi b). art. 14. art. J 7 alin. (2). art. 22 alin. 
(2), art. 25, art. 26 alin. (I), art. 28 alin.
(1), art. 33 alin. (2). art. 36 alin. (1) şi (2), 
art. 37 alin. (1). art. 44, art. 46 alin. (2), 
art. 49. art. 52 Ut. b). c) e) şi g). art. 59 
alin.O) pct. A Ut. b). art. 59 alin. (I)pct. B 
Ut. a) şi c). art. 61 alin. (1) Ut. a), ort. 67 
alin. (]}, anexa nr. 3;

M. Of. nr. 554/13 iul. 2017

introduce alin. (1_1) şi (1_2) la art. 17, 
alin. (3) la art. 17. alin. (4) la art. 26, Ut. g) 
la art. 32 alin. (2); 
completează anexa nr.l, 3 şi 5;

abrogă art. 36 afin. (4). art. 38. an. 45. 
anexa nr. 4

L. nr. 166/2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deşeurilor

M. Of. nr. 554/13 iul. 20173 modificări prin aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 68/2016 şi modifică art. 2 alin. (1) lit.f), 
art. 2 alin. (2) Ut. b), art. 6 alin. (5). art. 14 
alin. (1). art. 17 alin. (1_1). ari. 22 alin.
(2). art. 31 alin. (1) Ut. a), art. 33 alin. (2). 
art. 49 alin. (1). art. 50 alin. (1). art. 51 
partea introductivă, art. 56partea 
introductivă, ari. 61 alin. (2). art. 63 alin. 
(1) partea introductivă, anexa nr. 1 şi 3: 
introduce afin. (2_l) la art. 61

“ modificări prin O.U.G. nr. 74/2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu 

aprobată cu modificări şi L. nr. 31/2019 
completări prin

M.Of. nr. 630/19 iul. 2018 modifică art. 2 alin. (1) lit.f), art. 17, art. 
18 alin. (1), art. 22 alin. (3). art. 59 alin. 
(1) pct. A lit.f) şi g), art. 59 alin. (3), art. 
61 alin. (1) Ut. a), art. 67 alin. (1), anexa 
nr. 1:
introduce alin. (5) - (11) fa art. 12, alin. 
(4) - (6) la art. 59. anexa nr. 7;

M. Of. nr. 37/14 ian. 2019
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5 modificări prin L. nr. 31/2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu

M. Of. nr. 37/14 ian. 2019 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 74/2018 şi modifică art. 17 alin. (l)îit. 
a), d). e) şi f) şi art. 59 alin. (5); 
abrogă ort. 12 alin. (11)

6 modificări prin L. nr. 188/2019 M. Of. nr. 865/28 oct. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 
privind regimul deşeurilor

modifică art. 61 alin. (I) Ut. a); 
introduce art. 61 1

7 modificări prin L. nr. 90/2021 M. Of. nr. 413/20 apr. 2021
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene _ c^) Jq qj-i 
în domeniul protecţiei mediului

modifică art. 63 alin. (2):
introduce Ut. g) la art. 63 alin. (1). alin.
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 393/8 mai 2006L. nr. 101/2006
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor

:M. Of. nr. 658/8 sep. 2014 
Legea serviciului de salubrizare a localităţilor

^republicare cu 
renumerotare

IM. Of. nr. 738/22 sep. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice 

aprobată cu modificări prin L. nr. 174/2017

O.U.G. nr. 58/20162,modificări prin abrogă ari. J5 alin. (2)-(4)

M. Of. nr. 571/18 iul. 2017

O.U.G. nr. 172/2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor (7) la ari. 6 
acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de 
mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, 
precum şi pentru reglementarea serviciului public inteligent 
alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor 
administrativ-teritoriale 

aprobată cu modificări prin L. nr. 121/2021

M. Of. nr. 951/15 oct. 20203 completat prin introduce pci. 5 la an. 2 alin. (4) şi alin. (4)

M. Of. nr. 473/6 mai 2021
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 254/21 mar. 2006L nr. 51/2006
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice

irepublicare cu 
Irenumerotare

[M. Of. nr. 121/5 mar. 2013 
Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice

2 completat prin 0;U.G. nr. 68/2014 IM.Of. nr. 803/4 nov. 2014
Ordonanţă de urgentă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 265/2015

introduce alin. (5)-(7) la ari. 11

M. Of. nr. 836/9 nov. 2015

Sjmodificări prin L. nr. 265/2015 Im. Of. nr. 836/9 nov. 2015
Lege pentnj aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului 
nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobă cu modificări O.V.G. nr. 68/2014

■ '‘jmodjficări prin L. nr. 313/2015
Lege pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006

. ;M. Of. nr. 910/9 dec. 2015 modifică aii. 5 alin. (2) şi art. 10 alin. (8)

p; Of. nr. 738/22 sep' 2016S|modificări prin O.U.G. nr. 58/2016 modifică art. 2 Ut. e) şi fi. art. 3 alin. (4),
Ordonanţă de urgentă pentai modificarea şi completarea unor ari. 8 alin. (3) Iii. d). art. 9 alin. (2) partea 
acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice introductivă, art. 10 alin. (4) an. 23 alin. 

M. Of. nr. 571/18 iul. 2017aprobată cu modificări prin L. nr. 174/2017 (1) Ut. a), art. 24 alin. (1) Ut. b). art. 24 
alin. (2), art. 28 alin. (2). (5) şi (6). art. 29. 
art. 30 alin. (1). art. 32 alin. (3). an. 33 

. alin. (1) şi (6). ari. 38 alin. (1) Ut. a), art.
38 alin. (2). (4) şi (6). art. 40 partea 
introductivă şi Ut. a), b) şi d). art. 47 alin. 
(4) Ut. c), art. 49 alin. (3), art. 51 alin. (4) ş. 
art. 52:

introduce alin. (2_1) şi (2_2) la art. 28 şi 
Ut. c_l) la art. 47 alin. (4);

abrogă art. 31. ari. 33 alin. (5). an. 35 alin. 
(1). art. 38 alin. (3). (5) şi (7) şi art. 39
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6,modificări prin Lnr. 225/2016 'M. Of. nr. 942/23 nov. 2016
Lege pentnj modificarea şi completarea Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

modifică art. 1 alin. (2) Ut. d), ari. I alin. (2^ 
Ut. h). art. } alin. (3). ari. J alin. (4) partea 
introductivă, art. J alin. (4) Ut. h) - j) şi l) . 
art. 2 Ut. a), art. 2 Ui. e). g), h).j). k) ofr) . 
art. 3 alin. (I) şi (3). art. 4 alin. (1). art. 5. 
art. 6partea introductivă, art. 7 alin. (I) 
partea inti-oductivă, art. 7 alin. (1) Ut. h) - 
d). art. 7 alin. (2) partea introductivă , art.
7 alin. (2) Ut. a) şi c), art. 8 alin. (l), art. 8 
aUn.(3)partea introductivă, art. 8 alin. (3) 
Ut. c), art. 8 alin. (3) Ut. e), g),J) şi k), art. 9 
alin. (]) partea introductivă, art. 9 alin. (I) 
Ut. a) şi h). art. 9 alin. (2) Ut. g). an. W 
alin. (]), (4) şi (5). an. J ] alin. (4) Ut. g). 
art. 12 Ut. e). an. 13 alin. (2) Ut. a), art. 13 
alin. (2) Ut. h). art. 13 alin. (5). art. 14 alin. 
(!), art. 15. an. 16 alin. (1), art. 17, art. 18 
alin. (1), art. 19 alin. (3) şi (4). art. 20 alin. 
(I) Ut. a), art. 20 alin. (1) Ut. e). art. 20 
alin. (1) Ut. o) şi p), ari. 21 alin.fl) partea 
introductivă.
art. 21 alin. (1) Ut. c). art. 21 alin. (2), 

art. 22 alin. (3). ari. 22 alin. (3) şi (5), art.
23 alin. (1) Ut. b). art. 23 alin. (2), art. 24 
alin. (1) partea introductivă, aii. 24 alin.
(1) Ut. a), art. 25 alin. (5), an. 27, ari. 28 
alin. (3) şi (4), art. 29 alin. (10) şi (II). art. 
30 alin. (1). (2) şi (5). art. 33 alin. (2). (3) 
(7), art. 36 alin. (4). aii. 37 alin. (1). aii. 38 
alin. (1) Ut. a) şi b), art. 38 alin. (2). art. 40 
Ut. c), art. 41 alin. (2) Ut. b), aii. 42 alin.
(!) partea introductivă, art. 42 alin. (1) Ut.
a) şi c). an. 42 alin. (3) şi (4). art. 42 alin. 
(6) partea introductivă, art. 42 alin. (7) şi 
(9). art. 43 alin. (1). art. 43 alin. (2) partea 
introductivă şi Ut. d). art. 43 alin. (4) - (8). 
art. 44 alin. (2) Ut. d). art. 47 alin. (1) Ut.
b) . art. 47 alin. (4) Ut. d). art. 47 alin. (4)
Ut. e) şi f), art. 48 alin. (1), art. 51 alin. (1), 
art. 52:

introduce Ut. t) - m’) la art. 2. Ut. d_l) şi 
d_2) la art. 8 alin. (3). Ut. li) la ari. 9 alin. 
(2). alin. (5_1) la art. 10. . alin. (11) la art. 
10, Ut. a_l) la art. 11 alin. (4), alin. (1_1) 
la art. 14, Ut. h_l) la art. 20 alin. (1). Ut. f) 
la art. 21 alin. (1), alin. (5) şi (6) la art. 21, 
alin. (]_}) la art. 22. alin. (12) şi (14) la 
art. 29. alin. (6_l)la art. 42, alin. (2_1) la 
art. 44, art. 46_1. Ut. d) la art. 47 alin. (2), 
lit.f) la art. 47 alin. (3), Ut. d_}) la art. 47 
alin. (4). alin. (4_1) la art. 51. ari. 52_1:

abrogă art. 1 alin. (2) Ut. g). art. 2 Ut. c), 
art. 8 alin. (4). art. 11 alin. (5) - (7). art. 13 
alin. (2) Ut. b). c), d) şi g), art. 20 alin. (I). 
Ut. c) şi d), art. 20 alin. (1) lit.j) m) şi n), 
art. 21 alin. (J) Ut. d) şi e). art. 29 alin. (3), 
art. 36 alin. (1), art. 44 alin. (2) Ut.J). art. 
46, art. 47 alin. (4) Ut. i), art. 50 alin. (1), 
(2) şi (4):
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in tot cuprinsul legii, sintagma „asociaţie 
de dezvoltare
iniercontunilară cu obiect de activitate
serviciile de utilităţi
publice " se înlocuieşte cu sintagma
„asociaţie de dez\>ohare
intercomunitară având ca scop sen’iciile de
utilităţi publice”, iar
sintagina „comunitate locală ” se
înlocuieşte cu sintagma
„ colectivitate locală ”

^imodificări prin L. nr. 174/2017 M. Of. nr. 571/18 iul. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice

aprobă O.U.G. 58/2016 cu modificarea: la 
art. II pct. 2 7, an. 52 se abrogă

®;modificări prin O.U.G. nr. 111/2017 M. Of. nr. 1035/28 dec. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 

aprobată prin L nr. 152/2018

modifică art. 10 alin. (3) şi (5):

introduce alin. (3_l) la art. 10:
M.Of. nr. 538/28 iun. 2018

abrogă art. 12 Ut. e). art. 30 alin. (2), art. 
32 alin. (4)

S modificări prin L. nr. 131/2018
Lege pentnj modificarea şi completarea Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

M. Of. nr. 500/19 iun. 2018 modifică ari. 5 alin. (10) partea 
introductivă şi Ut. a), art. 13 alin. (4). art. 
38 alin. (1) Ut. b), art. 42 alin. (1) partea 
introductivă şi art. 51 alin. (2): 
introduce Ut. f_l) la art. 1 alin. (2). alin. 
(13) ■ (15) la art. 5 şi alin. (1_1) la art. 42

0;modificâri prin L. nr. 152/20181 M. Of. nr. 538/28 iun. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

aprobă .O.U.G. nr. îl 1/2017

” 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

modifică an. 47 alin. (2) partea 
introductivă, art. 47 alin. (3)partea 
introductivă:
introduce alin. (12) • (15) la art. 10, alin. 
(4_1) la art. 47

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

^2 modificări prin O.U.G. nr. 53/2019 M. Of. nr. 548/3 tul. 2019
Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Programului 
muilianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, 
reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea 
sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a 
localităţilor şi pentru modificarea şi completarea Legii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

modifică art. 42 alin. (11): 
introduce alin. (5) la art. 36; 
abrogă art. 36 alin. (3) Ut. a)
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13 completat prin O.U.G. nr. 172/2020 M. Of. nr. 951/15 oct. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de 
mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, 
precum şi pentru reglementarea serviciului public inteligent 
alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor 
administrativ-teritoriale 

aprobată cu modificări prin L. nr. 121/2021

introduce lil. h_l) la art. 1 alin. (2)

M. Of. nr. 473/6 mai 2021

^ modificări prin L nr. 121/2021 M. Of. nr. 473/6 mai 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 172/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu 
cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi 
pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ 
pentru procesarea apelor uzate urbane

modifică art. 1 alin. (2) Ut. bj)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 410/25 iul. 2001O.G. nr. 2/2001
Ordonanţă privind regimul juridic al contravenţiilor

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

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

(5))

1 rectificare M. Of. nr. 584/18 sep. 2001 rectifică ari. 26 alin. /
Rectificare

2 modificări prin O.U.G. nr. 16/2002
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri 
fiscale

aprobată prin L. nr. 335/2002

M. Of. nr. 145/26 feb. 2002 modifică ari.39 alin.(2)

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

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

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

4 aprobată cu 
modificări şi 
completări prin

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

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

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

O.G. nr. 61/2002 abrogă la î ian. 2003 art. 14 alin. (2)

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

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

abrogă art. 16 alin. (2)~(4)

r modificări prin M. Of. nr. 747/26 oct. 2003
Ordonanţă de urgenţă pentru desfiinţarea inchisorii 
contravenţionale

aprobată prin L. nr. 28/2004

O.U.G. nr. 108/2003 la intrarea în vigoare a Legii de revizuire a 
Constituţiei modifică art. 5 alin. (2) Ut. c). 
art.6. art.9. art.lO alin. (2). art.J 1 alin. (4); 
abrogă art.5 alin. (2) Ut. d). art.14 alin. (3). 
art. 22. art.43. art. 45

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

B modificări prin L. nr. 28/2004 M. Of. nr. 214/11 mar. 2004 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 108/2003 pentru desfiinţarea închisorii contravenţionale

aprobă O.U.G. nr. 108/2003

9 modificări prin L. nr. 526/2004 M. Of. nr. 1149/6 dec. 2004
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

modifică art. 4 alin. (1), art.8 alin. (3), 
art.25 alin. (3). art.28: introduce alin. 
(JJ) la art. 16

^0 completat prin O.G. nr. 8/2006
Ordonanţă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

aprobată cu modificări prin L. nr. 353/2006

M. Of. nr. 78/27 ian. 2006 introduce alin. (3) la art. 28 şi art. 50_1

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

la data de 1 ianuarie 2007, modifica ari. 8 
alin. (3), art. 39 alin. (2) şi (3); 
introduce alin. (4) la ari. 8

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

introduce alin.(3) - (6) la art.9. art.39^1

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

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

1-1 admisă excepţie D.C.C. nr. 953/2006 
de neconst. prin

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

art. 32 alin. (J)

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

suspendă pentru o perioadă de 45 zile 
dispoziţiile art. 12 alin. (}) fn măsura în 
care prin sintagma "nu se mai 
sancţionează" prevăzută în text se înţelege 
doar aplicarea sancţiunii contravenţionale, 
nu şi executarea acesteia (termenul se 
împlineşte la 77 iun. 2007, după care 
operează prevederile art. 147 alin. (I) din 
Constituţie)

16 admisă excepţie D.C.C. nr. 228/2007 
de neconst. prin

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

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

17 admisă excepţie D.C.C. nr. 1354/2008 
de neconst. prin

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

sintagma "cu acordul acestuia" din art. 9

18 modificări prin D.C.C. nr. 1354/2008 M. Of. nr. 887/29 dec. 2008 suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
Decizia nr. 1354 din 10 decembrie 2008 referitoare la excepţia sintagma "cu acordul acestuia" din art. 9

(tennenul se împlineşte la data de 12 
februarie 2009), după care operează 
dispoziţiile art. 147 alin. (l) din Constituţie

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (5) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, precum şi art. 1 alin. (3). art. 8 alin. (5) lit. b) şi 
art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul 
juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, 
aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 108/2003 privind desfiinţarea închisorii 
contravenţionale
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19 modificări prin L. nr. 293/2009 M. Of. nr. 645/1 oct. 2009
Lege pentru modincarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor

modifică ari. 9 alin. (5). an. 39_1 alin. (2)

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

modifică ari. 34 alin. (2)

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

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

modifică, la } septembrie 20]2. art. 9 alin. 
(6). art. 13 alin. (2), art. Î4. art. 32 alin. (1) 
şi (2), art. 34. art. 47; 
introduce alin. (2) la an. 36

22 modificări prin O.U.G. nr. 44/2012 M. Of. nr. 606/23 aug. 2012 prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. Legii nr. 134/2010până la 1 febniarie 2013 
76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă

aprobată prin L. nr. 206/2012 M. Of. nr. 762/13 nov. 2012

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

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

prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010până la 15 februarie 
2013

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

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

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

25 modificări prin O.U.G. nr. 80/2013 M. Of. nr. 392/29 iun. 2013 
Ordonanţă de urgenţă privind taxele judiciare de timbru

modifică art. 36

26 modificări prin O.G. nr. 17/2014 M. Of. nr. 629/27 aug. 2014
Ordonanţă pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

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

modifică art. 9 alin. (3)

aprobată prin L. nr. 86/2015

27 modificări prin O.G. nr. 5/2015 ;M. Of. nr. 78/29 ian. 2015
Ordonanţă pentru modificarea unor termene prevăzute de 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor

aprobată prin L. nr. 179/2015

modifică art. 14 alin. (1). art. 25 alin. (2), 
art. 26 alin. (3)

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

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

aprobă O.G. nr. 5/2015
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29 modificări prin O.U.G. nr. 41/2016
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de 
simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 179/2017

M. Of. nr. 490/30 iun. 2016 modifică art. 28 alin. (2) şi (3)

M. Of. nr. 581/20 iul. 2017

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

modifică art. 8 alin. (3) şi (4), an. 16 alin. 
(l). ari. 17. art. 18, art. 25 alin. (3). art. 26 
alin. (1) şi (3), an. 27, art. 28 alin. (1) şi 
art. 3 7:
introduce alin. (5) la art. 8 şi alin. (3_l) - 
(3J) la an. 39

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

M. Of. nr. 39/15 ian. 2019
M.MEDIU

O. nr. 1362/2018
Ministerul Mediului

Ordin privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de 
operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului

1 modificări prin O. nr. 1555/2020 U. Of. nr. 778/26 aug. 2020
Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii de 
autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de 
operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind 
răspunderea extinsă a producătorului, aprobată prin Ordinul 
viceprim-ministoiiui, ministrul mediului, nr. 1.36^2018
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005O.U.G. nr. 196/2005
Ordonanţă de urgenţă privind Fondul pentru mediu 

aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 105/2006 M. Of. nr. 393/8 mai 2006

1 modificări prin L. nr. 105/2006 M. Of. nr. 393/8 mai 2006
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 196/2005 priwnd Fondul pentru mediu

modifică art. 5 alii]. (]), (2) şi (4). art. 9 
alin. (!) Ut. b). d), c). f) şi j). ai1. 10 alin.
(5) şi (6). art. î / alin. (1) şi (2), art. 13 alin. 
(5) şi (6), titlul anexei nr. I: 
introduce alin. (5) la art. 5. alin. (6_J) la 

art. 13:
abrogă art. 6 alin. (2). art. 9 alin. (1) Ut. g) 

şi h)

2 aprobată cu 
modificări şi 
completări prin

L. nr. 105/2006
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

M. Of. nr. 393/8 mai 2006

3 modificări prin L. nr. 292/2007 M. Of. nr. 758/8 nov. 2007 modifică art. 9 alin. (1) Ut. b). art. 11 alin.
(1)Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

^ completat prin M. Of. nr. 276/8 apr. 2008
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar

aprobată cu modificări prin L. nr. 275/2008

O.U.G. nr. 37/2008 introduce art. 2 I

M. Of. nr. 767/14 nov. 2008

5 modificări prin O.G. nr. 25/2008 M. Of. nr. 628/29 aug. 2008
Ordonanţă pentru modificarea şl completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

respinsă prin L. nr. 179/2010

modifică art. 1. arl.5 alin. (1) Ut. a) şi d), 
art.5 alin. (3) Ut. d), art.6 alin. (3) Ut. a) şi 
e), art.9 alin. (I) Ut. a) şi d), art. li alin. (1) 
şi (2), art. 12 alin. (2). art. 13 alin. (4). art. 
13 alin. (9). art. 15 alin. (2), art. 16 alin.

M. Of. nr. 695/18 oct. 2010

0):
introduce lit.j) la art. 6 alin. (3), Ut. p), 

q) şi r) la art. 9 alin. (1), alin. (7) la art. 
10. alin. (9_1) şi (9_2) la aii. 13. an. 
13_1. alin. (3) la an. 15; 
abrogă art. 5 alin. (1) Ut. e). art. 13 alin. 

(3) Ut. h) şi c)

6 modificări prin L. nr. 275/2008 M. Of. nr. 767/14 nov. 2008
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în 
domeniul bugetar

aprobă cu modificări O. U.G. nr. 37/2008

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

modifică art. 3 alin. (3) Ut. b) şi c), art. 5 
alin. (1) şi (3), art. 6 alin. (3), art. 13. ari. 
13 1

8 modificări prin M. Of. nr. 192/26 mar. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu

aprobată cu modificări prin L. nr. 167/2010

O.U.G. nr. 15/2010 modifică art. 13 alin. (2)

M. Of. nr. 504/20 iul. 2010
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9 modificări prin L. nr. 167/2010 M. Of. nr. 504/20 iul. 2010
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul.pentru 
mediu

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 15/2010 şi modifică ari. 1. art. 3 alin.
(3), art. 4 alin. (1) şi (6), art. 5 alin. (1) şi 
(3), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7. art. 9 alin.
(1) Ut. a), d), e),f), i) şi l), art. 10 alin. (2) şi 
(3), ari. 11 alin. (1), (2) şi (4), ari. 12 alin.
(2) şi (3), art. 13, art. 15 alin. (2), art. 16 
alin. (1), art. 17. art. 19:
introduce alin. (4_J) şi (4_2) la art. 4, Ut.
P)> <î)> ^‘) şl s) 9 alin. (1). art. 9J. 
alin. (4_1). (4_2) şi (7) la art. 10, alin.
(2_î) la art. 11. alin. (3) şi (4) la art. 15, 
alin. (3) la art. 16, anexele nr. 3 şi 4; 
abrogă art. 3 alin. (2). art. 10 alin. (1), (4) 
şi (6), art. 131;
abrogă O.G. nr. 25/2008 cu excepţia art. 
unicpct. 7 referitor la modificarea art. 9 
alin. (1) Ut. d) din O.U.G. nr. 196/2005, 
care produce efecte până la data de 31 dec. 
2010

10 modificări prin L nr. 179/2010 M. Of. nr. 695/18 oct. 2010 respinge O. G. nr. 25/2008
Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2008 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

11 modificări prin O.U.G. nr. 115/2010 M. Of. nr. 862/22 dec. 2010 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu

aprobată prin L.nr. 64/2011

modifică art. 9 alin. (1) Ut. d), art. 11 alin. 
(4), art. 12 alin. (1) - (3). art. 13 alin. (4) şi
(5);
introduce Ut. ş) la art. 9 alin. (1), alin. 
(2_2) şi (5) la art. îl. alin. (3_1) şi (3_2) 
la art. 12, Ut. v) la art. 13 alin. (l), alin. 
(5_î) la art. 13; 
înlocuieşte anexa nr. 3

M. Of. nr. 329/12 mai 2011

12 modificări prin L. nr. 64/2011 M. Of. nr. 329/12 mai 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 115/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

aprobă O.U.G. nr. 115/2010

13 modificări prin O.U.G. nr. 71/2011 M. Of. nr. 637/6 sep. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative 
în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de 
stimulente pentru personalul din sectorul bugetar 

aprobată prin L. nr. 17/2012

abrogă art. 12 alin. (5), (6) şi (7)

M. Of. nr. 20/10 ian. 2012
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modificări prin O.G. nr. 31/2013 M. Of. nr. 553/30 aug. 2013

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

aprobată cu modificări şi L. nr. 384/2013 
completări prin

modifică ari. 1, aii. 4, aii. 5 alin. (1) lil. d), 
ari. 9 alin. (!) Ut. c), d). p), r) şi s). aii. 10 
alin. (2) şi (3), aii. 10 alin. (7), art. 11 alin. 
(1), (2) şi (2_2), art. 13 alin. (!) lil. c), e),
}) - îl), p) şi r), art. 13 alin. (3), (4) şi (5), 
ari. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) Ut. a), art.

M. Of. nr. 9/8 ian. 2014

19:

introduce Ut. g) şi h) la art. 3 alin. (3), alin. 
(4) la art. 3. Ut. t), ţ), u) şi v) la an. 9 alin. 
(1), alin. (5_1) la art 10, Ut. \v), x), y) şi z) 
la art. 13 alin. (1), alin. (2_1) - (2_4) la art 
13, alin. (4_1) la art. 13, alin. (5_2} şi 
(5_3) la art. 13;

abrogă anexa nr. 4 la 1 ianuarie 2014:

înlocuieşte anexele nr. 2 şi 3;

sintagma "autoritatea publică centrală 
pentru mediu şi păduri" se înlocuieşte cu 
sintagma "autoritatea publică centrală 
pentru protecţia mediului"

15 modificări prin L. nr. 384/2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

M. Of. nr. 9/8 ian. 2014 aprobă O.G. nr. 31/2013 şi modifică art. 13 
alin. (1) partea introductivă, art 14 alin. 
(1), anexa nr. 2

16 modificări prin M. Of. nr. 489/30 iun. 2016O.U.G. nr. 39/2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu

aprobată prin L. nr. 96/2018

modifică art. 3 alin. (3) Ut. h), art 5 alin.
(1) Ut d), art. 9 alin. (1) Ut. a), p), ş) şi v), 
art 9_1, art. 10 alin. (2) şi (3), art. 11 alin.
(2) şi (2_2), art. 12 alin. (1) - (3) . art 13 
alin. (1) Ut. p), ii) şi x). art. 13 alin. (2), (4) 
şi (5), art 14 alin. (1), art. 17; 
introduce Ut i)-m) la art 3 alin. (3), Ut 

w) -y) la art. 9 alin. (1). alin. (3_1) - (3_4) 
la art 10, alin. (2_3) la art. 11, alin. (4_1) 
la art. 12, Ut aaj şi hb) la art. 13 alin. (1), 
alin. (l_l) la an. 13, alin. (8J) la art. 13. 
anexa nr. 5;
abrogă art. 13 alin. (1) Ut. z)

M. Of. nr. 361/26 apr. 2018

17 completat prin L. nr. 232/2016 M. Of. nr. 972/5 dec. 2016 introduce Ut. a_l) la art 9 alin. (1)
Lege privind industria naţională de apărare, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

18 rectificare •M. Of. nr. 120/13 feb. 2017 rectifică anexa nr. 5
RECTIFICARE
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19 modificări prin O.U.G. nr. 48/2017 M. Of. nr. 506/30 iun. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu

aprobată cu modificări şi L. nr. 143/2018 
completări piin

modifica ari. 7, art. 9 alin. (I) Ut. p). art. 
19. modifică f înlocuieşte anexa nr. 2;

M. Of. nr. 530/27 iun. 2018 introduce anexa nr.6:

taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) Ut. c) .^e 
su.spendă până la 1 ianuarie 2019

20 modificări prin L. nr. 96/2018 M. Of. nr. 361/26 apr. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

aprobă O.U.G. nr. 39/2016

21 modificări prin L. nr. 143/2018 M. Of. nr. 530/27 iun. 2018 modifică art. 9 alin. (1) Ut. d), p), v), w) şi 
x), art. 11 alin. (1) şi anexa nr. 6: 
introduce alin. (1_1) la art. 11 şi Ut. cc) la 
art. 13 alin. (1)

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

22 modificări prin O.U.G. nr. 74/2018 M. Of. nr. 630/19 iul. 2018 modifică ari. 9 alin. (1) Ut. c), anexa nr. 2; 
introduce alin. (2_1) la art. 10, alin. (2_5) 

la art. 13
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu 

aprobată cu modificări şi L. nr. 31/2019 
completări prin

M. Of. nr. 37/14 ian. 2019

23 modificări prin Lnr. 31/2019 M. Of. nr. 37/14 ian. 2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu

aprobă cu modificări şi completări O. U.G. 
nr. 74/2018 şi modifică art. 9 alin. (1) Ut. 
c), titlul anexei nr. 2; 
introduce lit. dd) la art. 13 alin. (1)

2^ modificări prin O.U.G. nr. 50/2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

M. Of. nr. 543/2 iul. 2019 modifică art. 3 alin. (3) Ut. d), g) şi l), art.
7, art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1) Ut. a), l), p) 
şi q), art. 9 alin. (1) Ut. u), art. 11 alin. 
(2_2), aii. 12 alin. (3_1). art. 13 alin. (4) şi 
(5). art. 16 alin. (1) Ut. a); 
modifică şi înlocuieşte anexa nr. 3; 
introduce lit. n) la art. 3 alin. (3). alin. (5) 
şi (6) la art. 3, lit. v_l) la art. 9 alin. (1), 
alin. (2_2) la aii. 10, alin. (3_5) la art. 10, 
alin. (8) şi (9) la art. 10, alin. (3_3) la art. 
12, Ut. ee) la art. 13 alin. (1), alin. (2_6) la 
art. 13, alin. (7_1) la art. 13. alin. (9_1) şi 
(9_2) la art. 13 şl alin. (5) la art. 15; 
abrogă art. 9 alin. (1) Ut. r) şi art. 13 alin.
(9)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 547/23 iul. 2015L. nr. 207/2015
Lege privind Codul de procedură fiscală

1 promulgată prin D. nr. 659/2015 M. Of. nr. 547/23 iul. 2015
Decret privind promulgarea Legii privind Codul de procedură 
fiscală

2 modificări prin O.U.G. nr. 50/2015 M. Of. nr. 817/3 nov. 2015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscai fi a Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

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

modifică art. 49 alin. (!) Ut. b). ari. J07 
alin. (6), art. 138 alin. (5), art. J67 alin. 
(J2). art. 235 alin. (I). art. 272, art. 336 
alin. (I) Ut. i):

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

introduce alin. (3) - (5).la art. 71. Ut. n) la 
art. 194 alin. (1), alin. (12) la art. 195, alin. 
(6) la art. 208, alin. (2_l) şi (2_2) la aii. 
220, alin. (2) la art. 347, alin. (4)-(l 1) la 
art. 352:

în tot cuprinsul cap. 1 al titlului X. 
termenul "precauţie"se înlocuieşte cu 
sintagma "diligenţâfiscală", sintagma 
..ordin comun a! ministndui dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice şi al 
ministrului finanţelor publice" din 
cuprinsul art. II alin. (9). an. 24 alin. (3) 
Ut. b), art. 26 alin. (9) Ut. b), an. 46 alin. 
(8), art. 47 alin. (9). art. 79 alin. (.y. art. 80 
Ut. b). art. 101 alin. (2) Ut. b). art. 150 alin. 
(5) Ut. h). art. 153 alin. (3) Ut. b), art. 154 
alin. (2) Ut. b). art. 164 alin. (6) Ut. b). art. 
247 alin. (5) Ut. b), art. 253 alin. (6) Ut. b) 
şi art. 342 alin. (2) se înlocuieşte cu 
sintagma „ordin a! ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice, cu 
avizul Ministerului Finanţelor Publice"

3 modificări prin O.U.G. nr. 13/2016 U. Of. nr. 368/12 mai 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului prevăzut 
la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură ftscală

aprobată prin L. nr. 214/2016

termenul pre\-ăzut h art. 62 alin. (3) se 
prorogă până la data de 31 august 2016

M. Of. nr. 910/11 nov. 2016

< modificări prin L. nr. 214/2016 M. Of. nr. 910/11 nov. 2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 
alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală

aprobă O.U.G. nr. 13/2016
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5 modificări prin O.U.G. nr. 84/2016 M. Of. nr. 977/6 dec. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul financiar-fiscal

aprobată cu modificări prin L. nr. 82/2017

modifica aii. 54, art. 92 alin. (5). (6) şi (8). 
art. 103 alin. (1), art. 163 alin. (îl), arî. 
165 alin. (3) lit. h), art. 213 alin. (13), art. 
220 alin. (2_1) şi (4), art. 229, ari. 236 
alin. (4) şi (7), art. 257 alin. (2), art. 272 
alin. (î)-(5). art. 286 lil. i) şi art. 306 alin.

M. Of. nr. 313/2 mai 2017

(3);
introduce alin. (5_I) la ari. 92, alin.
(11_Î2) la art. 163, alin. (9) şi (10) la art. 
169, alin. (6) la art. 235. lit. n)-ş) la art. 
286, art. 291 _1. 291J, alin. (6) şi (7) la 
art. 303 şi art. 306__1; 
abrogă art. 247 alin. (7), art. 250 alin. (4) 
lit. l), arî. 291 alin. (5) şi art. 306 alin. (4)

6 modificări prin L. nr. 82/2017 M. Of. nr. 313/2 mai 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului 
nr, 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul financiar-fiscal

aprobă cu modificări O. U.G. nr.84/2016 şi 
modifică art. 220 şi art. 236 alin. (4)

7 modificări prin O.U.G. nr. 42/2017 M. Of. nr. 438/13 iun. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru'modificarea şi completarea Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

aprobată prin L. nr. 255/2017

modifică art. 286 lit. i). art. 303 alin. (7), 
art. 306 alin.(3);

M. Of. nr. 1011/20 dec. 2017 introduce art. 291 _3. alin. (6) - (8) la arî. 
299, alin. (8) la arî. 303, alin. (4) la art. 304, 
lit. u) şi v) la art. 336 alin. (1), lit. l) şi m) la 
art. 336 alin. (2), anexa nr. 3.
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8,modificări prin O.G. nr. 30/2017 modifica ari. 8 alin. (4). art. II alin. (3) Ut. 
d), art. 47, ort. 67 alin. (I), ort. 82 alin. (2) 
şi (6), an. 83 denumirea marginala, art. 85 
alin. (!), art. 116 alin. (I), art. 117 alin.
(2) , art. 134 alin. (4). art. 138. an. 139 Ut. 
f). an. 140 alin. (6), art. Î4Î alin. (I) 
partea introductivă, art. 144, an. 145 alin.
(3) , art. ISO alin. (I). art. 153 alin. (3) Ut. 
a), art. 157 alin. (2) Ut. a), art. 157 alin.
(3) , art. 158 alin. (5). art. 163 alin. (2) la 1 
ianuarie 2018. art. 165 alin. (9), art. 168 
alin. (12). art. 171 alin. (I). ort. 174 alin.
(4) Ut. h), an. 176 alin. (4). art. 184 alin. 
(1), art. 186 alin. (4), art. 191 alin. (4) şi 
(6), an. 193 alin. (3) Ut. c). art. 194 alin.
(1) Ut. e). art. 195 alin. (1) Ut.J). art. 195 
alin. (7), art. 200 alin. (1), art. 201 
denumirea marginală, art. 204. art. 206 
alin. (3) Ut. d). art. 206 alin. (6). art. 208 
alin. (1). art. 211 Ui. b). art. 212 alin. (2), 
art. 213 alin. (2) şi (8). art. 214 alin. (1). 
art. 217 Ut. d), art. 233 alin. (1) Ut. d). art. 
236 alin. (2). (7) şi (12), an. 238 alin. (7). 
art. 239 alin. (1) Ut. g), art. 240 alin. (2). 
art. 242 alin. (1), (5), (8) - (10). art. 247 
alin. (3) Ut. d), art. 250 alin. (2) şi (14). art. 
253, art. 254 alin. (1) - (3) şi (5). ari. 255 
alin. (2), art. 264 alin. (1). art. 265 alin.
(1). art. 276 alin. (5). art. 278 alin. (3) şi 
(4). art. 279 alin. (3) şi (4). art. 281 alin.
(3) şi (5). art. 336 alin. (1) Ut. g) şi s), art. 
342 alin. (3). aii. 343;

M. Of. nr. 708/31 aug. 2017
Ordonanţă pentru modificarea fi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală

aprobată cu modificări şi L. nr. 150/2018 
completări prin

M. Of. nr. 523/26 iun. 2018

introduce alin. (5) şi (6) la ort. 2. alin. (3) 
la an. 23, Ut. d) la art. 25 alin. (1). alin. 
(2_1) la art. 25, alin. (5) la an. 32. alin. (4) 
la art. 36. alin. (3) la art. 50, alin. (2) şi (3) 
la art. 80 la 1 ianuarie 2018. alin. (4) la 
art. 83 la 1 ianuarie 2018. alin. (5) la aii. 
83. alin. (7) la art. 85. alin. (1_1) la an. 92. 
alin. (6) la art. 103. Ut.J) la art. 141 alin. 
(1). alin. (4) la art. 151. alin. (4) la art.
155, Ut. d) la art. 156 alin. (2). alin. (4) la 
art. 156. Ut. d) şi e) la art. 157 alin. (2). 
alin. (3) - (9) la art. 160, alin. (5_1) şi 
(5_2) la art. 173, alin. (4) la art. 175. alin. 
(12) la ort. 181. alin. (2_1) la art. 192, alin. 
(7_1) la art. 193, alin. (24) la art. 193, Ut. 
m_l) la art. 194 alin. (1). alin. (8_1) la art. 
195, alin. (11 _1) la art. 195, alin. (4) la art. 
199. alin. (7) şi (8) la art. 207. alin. (2J) 
la art. 213, alin. (8_1) la ati. 213, alin. (2) 
la art. 217. ari. 227 _1, alin. (7) la art. 230. 
alin. (2_1) şi (2J) la art. 233, alin. (3_1) 
la art. 247. alin. (14_1) la art. 250, alin. (6) 
ta ari. 257, alin. (î_l) la an. 265, alin. 
(4_1) la art. 266, alin. (8) şi (9) la art. 266, 
cap. Xll_l, după art. 266. cu art. 266_1 -
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266_5. lil. e) la ari. 278 alin. (2). alin. (6) 
la an. 278. cap. 111, după an. S35. cu an. 
335J - 335_3, alin. (3_1) an. 336 la 1 
ianuarie 2018. alin. (3-2) la ari. 336 la 13 
septembrie 2017. alin. (5) la an. 342:

abroga ari. 163 alin. (8) la 1 ianuane 2018

9 modificări prin l. nr. 255/2017 M. Of. nr. 1011/20 dec. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 42/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală

aprobă O.V.G. nr. 42/2017

10 modificări prin O.U.G. nr. 113/2017 M. Of. nr. 1038/29 dec. 2017 
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unui termen 

aprobată prin L. nr. 181/2018

prorogă termenul privind plata în contul 
unic a creanţelor fiscale administrate de 
organul fiscal central (prev.la art. 163 alin. 
(2)) până la 1 iulie 2018

M. Of. nr. 627/19 iul. 2018

11 completat prin L. nr. 30/2018 :M. Of. nr. 49/18 ian. 2018 
Lege pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală

introduce alin. (3_l) la art. 30

12 completat prin M. Of. nr. 260/23 mar. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri fiscal* 
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată cu completări prin L. nr. 145/2018

O.U.G. nr. 18/2018 introduce alin. (1_1) şi (1_2) la art. 103

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

13 modificări prin O.U.G. nr. 25/2018
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal* 
bugetare

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

M. Of. nr. 291/30 mar. 2018 modifica an. 169 alin. (4) şi art. 206 alin. 
(2) Ut. a) şi alin. (3);
introduce alin. (3_1) la an. 186. alin. (3) şi 
(4) la art. 187. alin. (5) la art. 192 .şi alin. 
(2J) la art. 197M. Of. nr. 44/17 ian. 2019

i< modificări prin L. nr. 150/2018 M. Of. nr. 523/26 iun. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

modifică art. 165 alin. (2) şi art. 204: 
introduce Ut. c) la art. 160 alin. (3)

15 modificări prin O.U.G. nr. 71/2018
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenului de 
administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi 
al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de 
contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 
noiembrie 2018

aprobată prin L. nr. 10/2019

M. Of. nr. 625/19 iul. 2018 prorogă termenulpre\’ăzut la art. II din L. 
nr. 30/2018până la data de 1 noiembrie 
2018

M. Of. nr. 23/9 ian. 2019
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■»6 modificări prin M. Of. nr. 627/19 iul. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen

aprobă O.U.C. nr. } 13/2017L nr. 181/2018

•>7 modificări prin L. nr. 203/2018 M. Of. nr. 647/25 iul. 2018
Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 
contravenţionale

modifică ari. 226 alin. (7)

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

10 modificări prin L nr. 212/2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative

M. Of. nr. 658/30 iul. 2018 modifica ari. 272 alin. (2) - (5)

19 modificări prin M. Of. nr. 840/2 oct. 2018O.U.G. nr. 88/2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul insolventei şi a altor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 113/2020 
completări prin

modifică art. 264 alin. (5); 
introduce art. 264 J

M. Of. nr. 600/8 iul. 2020

20 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

modifică art. 194 alin. (1) Ut. c). art. 195 
alin. (1) - (3), art. 200 alin. (1); 
introduce aii. 62_1, alin. (8_2) la art. 195

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

M. Of. nr. 44/17 ian. 2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal- 
bugetare

21 modificări prin L. nr. 30/2019 modifică art. 47 alin. (16). art. 157 alin. 
(3), art. 162 alin. (1). ari. 210 Ut. a), aii. 
230 alin. (!) şi (2), art. 233 alin. (2J) şi 
(3). art. 235 alin. (6), art. 263 alin. (1); 
introduce alin. (5)‘(13) la art. 7, alin. 
(16_1) şi (16J) la an. 47, Ut. bj) la art. 
157 alin. (2). an. 230_1

22 admisă excepţie D.C.C. nr. 72/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 332/2 mai 2019
Decizia nr. 72 din 29 ianuarie 2019 referitoare ta excepţia de 
neconsîituţionalitate a dispoziţiilor art. 2331 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi 
ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală

art. 350 alin. (!)

23 admisă excepţie D.C.C. nr. 72/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 332/2 mai 2019
Decizia nr. 72 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepţia de 
neconsîituţionalitate a dispoziţiilor art. 2331 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi 
ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală

sintagma "care constituie mijloace de 
probă" din cuprinsul art. 350 alin. (3) cu 
referire la alin. (!)

2“ modificări prin D.C.C. nr. 72/2019 M. Of. nr. 332/2 mai 2019
Decizia nr. 72 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2331 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi 
ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală

smpendă pentru 45 de zile dispoziţiile ari. 
350 alin. (1) şi (3) (termenul se împlineşte 
la 17 iunie 2019) după care operează 
prevedeiile art. 147 din Constituţie
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25 modificări prin L nr. 129/2019 M. Of. nr. 589/18 iul. 2019 modifica ari. 61 alin. (4): 
introduce ari. 62 1Lege pentru prevenirea şi combaterea spălârii banilor şi 

finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

26 modificări prin O.G. nr. 19/2019 M. Of. nr. 694/22 aug. 2019
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală

aprobată cu modificări şi L. nr. 127/2021 
completări prin

modifica denumirea titlului IX: 
introduce denumirea capitolului / 
„Procedura amiabilă în baza acordurilor 
sau convenţiilor pentru evitarea/eliminarea 
dublei impuneri şi în baza Convenţiei 
90/436/CEEprivind eliminarea dublei 
impuneri în legătură cu ajustarea 
profiturilor întreprinderilor asociate" după 
denumirea titlului JXşi capitolul 11 
„ Procedura amiabilă pentru 
evilarea/eliminarea dublei impuneri în baza 
Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului 
privind mecanismele de soluţionare a 
litigiilor fiscale în Uniunea Europeană" cu 
art. 283 1-283 19

M. Of. nr. 476/7 mai 2021

27 admisă excepţie D.C.C. nr. 581/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 40/21 ian. 2020
Decizia nr. 581 din 1 octombrie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (8) din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, in redactarea 
anterioară modificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 
pentru modificarea şl completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 213 alin. (6) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel 
cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017

an. 213 alin. (8). în redactarea anterioară 
modificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 
30/2011pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală

28 admisă excepţie D.C.C. nr. 581/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 40/21 ian. 2020
Decizia nr. 581 din 1 octombrie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (8) din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea 
anterioară modificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 213 alin. (6) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel 
cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
213 alin. (8). astfel cum au fost modificate 
prin Ordonanţa Guveniului nr. 30/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală (termenul se împlineşte la 5 martie 
2020), după care operează prevederile ari. 
147 din Constituţie

29 modificări prin O.G. nr. 5/2020 :M. Of. nr. 68/31 ian. 2020
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală

aprobată cu modificări prin L. nr. 123/2021

modifică, la data de 3 febwarie 2020. art. 
25 alin. (1) Ut. b). denumirea marginală a 
art. 164. ari. 230 alin. (5), art. 233 alin.
(3), art. 236 alin. (9) Ut. o), ari. 236 alin. 
(13). (16) şi (17) şi ari. 336 alin. (I) Ut. k): 
modifică, la data de 1 iulie 2020, ari. 286 
Ut. i) pct. 1 şi 3, ari. 286 Ut. p). ari. 303 
alin. (7) şi art. 306 alin. (3): 
introduce, la data de 3 fehivarie 2020. alin. 
(7) şi (8) la art. 164 şi alin. (20) şi (21) la 
art. 236;
introduce, Ia data de 1 iulie 2020. Ut. t)-y) 
ta ari. 286. ari. 291 _4. Ut. w) şi x) la art. 
336 alin. (1), Ut. n) şi o) la ari. 336 alin. (2) 
şi anexa nr. 4

M. Of. nr. 476/7 mai 2021
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30 modificări prin O.U.G. nr. 24/2020 M. Of. nr. 107/12 feb. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru 
îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

modifica art. J36, art. 137 alin. (2) şi art. 
336 alin. (1) Ut. g)

31 modificări prin O.U.G. nr. 107/2020 M. Of. nr. 579/1 iul. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. II din Ordonanţa 
Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru 
prorogarea unor termene

aprobată prin L. nr. 36/2021

prorogă termenele prevăzute la art. 291 jf 
alin. (l). alin. (3), alin. (10) şi alin. (21)

M. Of. nr. 263/17 mar. 2021

32 modificări prin L.nr. 113/2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul insolvenţel şi a altor acte normative

M. Of. nr. 600/8 iul. 2020 aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. S8/2018 şi modifică art. 264_J alin. (1). 
(2) şi (3) şi (5);
introduce alin. (3_I) şi (6) la art. 264_1

33 modificări prin O.U.G. nr. 111/2020 M. Of. nr. 620/15 iul. 2020 modifică art. 61; 
introduce ari. 61 1Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 

nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor 
şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, pentru completarea art. 216 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. 
(5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi 
supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

M. Of. nr. 446/27 apr. 2021aprobată cu modificări şi L. nr. 101/2021 
completări prin

începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor 
ţinut la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului devine Registrul beneficiarilor reali.

introduce art. 70 134 completat prin O.U.G. nr. 153/2020 M. Of. nr. 817/4 sep. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unor măsuri fiscale de 
stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi 
pentru completarea unor acte normative
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35 modificări prin L. nr. 295/2020 M. Of. nr. 1266/21 dec. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor 
măsuri fiscal-bugetare

modifica art. 1 pci. SI. ari. 7 alin. 10. ari.
} } alin. (3) lit. d). an. 11 alin. (10), art. 18 
alin. (3). art. 23 alin. (3). art. 54. art. 59 
alin. (3), art. 62 alin. (5), art. 71 alin. (5). 
art. 82 alin. (1) lit. e), art. 83 alin. (4) şi (5), 
art. 85 alin. (3), art. 98 lit. d), art. 126 alin. 
(2), art. 127 alin. (1) lit. h) .şi alin. (2). (5) .şi 
(6). art. 128 alin. (1) .şi (2), art. 130 alin.
(2). art. 131 alin. (1) şi (2) şi partea 
introductivă a alin. (4). art. 135 alin. (5). 
art. 140 alin. (3) şi (6), art. 145 alin. (1). 
art. 158 alin. (4), art. 160 alin. (1). art. 168 
alin. (12). an. 173 alin. (3). art. 181 alin.
(1) , alin. (2) partea introductivă şi alin. (7) 
şi (8). art. 184 alin. (7). art. 193 alin. (2), 
(11) şi (18). art. 194 alin. (1) lit. c). art. 195 
alin. (2), (5) şi (11), art. 199 alin. (1). ari. 
203 alin. (1), aii. 206 alin. (2) lit. c). art.
211 lit. b). art. 212 alin. (2). art. 213 alin. 
(13). art. 214 alin. (1). art. 217 alin. (1) lit. 
d). aii. 226 alin. (1) şi (8). art. 241, ari. 249 
alin. (1) lit. h). art. 250 alin. (14), art. 255 
alin. (2), aii. 268 alin. (2), art. 269 alin.
(2) , art. 270 alin. (3), art. 272, art. 274 
alin. (5). art. 276 alin. (5), art. 281 alin.
(4). art. 336 alin. (3) şi art. 338 alin. (3); 
introduce alin. (6_1) la art. 11, lit. c) la art. 
18 alin. (5). alin. (4) la art. 23, Ut. d)-g) la 
art. 49 alin. (1), alin. (7) şi (8) la art. 65. 
alin. (2) la art. 76. alin. (12) h art. 82. alin.
(3) la art. 86. lit. e) la art. 111 alin. (2). 
alin. (2_1) şi (2_2) la art. 126. lit. (i_l) la 
art. 127 alin. (1), alin. (8), (9) şi (10) la art. 
127, alin. (2_1) la art. 128, art. 137_1, alin. 
(5_1) şi (6_1) la art. 140, alin. (5_1) la ari. 
159, alin. (9_1) la art. 167, art. 170_1, alin. 
(3_1) la art. 173, alin. (2_1) şi (13) la art. 
181. alin. (5) la art. 182. alin. (9J), (18J)- 
(18_3) şi (25) la art. 193, alin. (llj) şi
(11_3) la art. 195, alin. (2) la art. 219, alin. 
(5_1) şi (7)-(9) la an. 235, lit. dj) la an. 
250 alin. (4). alin. (11 _1)-(11 _5) la art.
263, alin. (4_1) la art. 265, alin. (4_1) la 
art. 279, alin. (3_l) la art. 281. art. 281 _l 
şi alin. (2_l) la art. 283; 
abrogă art. 137 alin. (4)

Prevederile art. 270, 272 şl 274 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se aplică în termen de 6 luni de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi.

:M. Of. nr. 476/7 mai 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

36 modificări prin L nr. 123/2021 modifică art. 291 _4 alin. (13) şi (15) şi 
anexa nr. 4

37 modificări prin L. nr. 127/2021 :m. Of. nr. 476/7 mai 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2019 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

modifică art. 283_3 alin. (6) lit. d) şi lit. e) 
pct. 2, art. 283_7 alin. (1), art. 2S3_8 alin. 
(7). art. 283_9 alin. (5), art. 283_Î3 alin. 
(4) şi art. 283_15 alin. (1) şi (4); 
introduce alin. (1_1) şi (1_2) la art. 283_7. 
alin. (6) la art. 283_7 şi alin. (5) şi (6) la 
art. 283 15
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38 rectificare M. Of. nr. 527/20 mai 2021 rectifică partea a 11-a a anexei nr. 4
RECTIFICARE

39 modificări prin O.U.G. nr. 51/2021 M. Of. nr. 606/17 iun. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenelor 
prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din Legea nr. 295/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri 
fiscal-bugetare

Termenul de aplicare a prevederilor art. 
270, 272 şi 274 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, 
modifcările şi completările ulterioare, 
astfel cum au fost modificate prin art. 1 din 
Legea nr. 295/2020, se prorogă până la 
data de J octombrie 2021

cu

Termenele prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în 
Monitorul Oficial a! României, Partea I, nr. 1266 din 21 decembrie 2020, se prorogă până la data de 1 octombrie 
2021.
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