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AVIZ
referitor la propunerea legislativă privind exploataţiile de creştere 

a suinelor şi de combatere a pestei porcine în România

Analizând propunerea legislativă privind exploataţiile de 

creştere a sumelor şi de combatere a pestei porcine în România 

(b388/2.09.2021), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr,XXXV/4392/6.09.2021 şi înregistrată la Consiliul Legislativ 

cunr.D791/7.09.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul arL2 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 de reglementare, astfel 

cum reiese din Expunerea de motive, stabilirea „cadrului legal pentru 

creşterea porcinelor şi supravegherea, prevenirea şi controlul pestei 

porcine africane”, avându-se în vedere contextul epidemiologie actual 
al evoluţiei pestei porcine africane pe teritoriul României.

2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(l) din Constituţia 

României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.
Precizăm faptul că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
3. Semnalăm că, măsuri privind prevenirea şi controlul pestei 

-porcine africane. precum_şi__atribuţiile_autprităţiloT_şi instituţiilor 
publice implicate în supravegherea, prevenirea şi controlul pestei 

porcine africane sunt reglementate, în detaliu, în cuprinsul Hotărârii



Guvernului nr.830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de 

supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi 
pentru completarea unor acte normative, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Prin dispoziţiile art.2 din actul normativ mai sus-menţionat, se 

statuează că; ^^Programul are scopul de a stabili măsuri armonizate de 

biosecuritate, profilaxie şi control în situaţii epidemiologice de 

creştere a riscului^ respectiv în situaţia confirmării oficiale în 

România a pestei porcine africane, pentru a preveni răspândirea 

bolii şi în alte regiuni sau pentru a combate boala^\
Aşadar, în considerarea celor menţionate, este de analizat dacă 

dispoziţiile prevăzute în prezenta propunere legislativă conduc la un 

eventual paralelism legislativ, având în vedere şi că, prin acest 

proiect, nu se dispune abrogarea Hotărârii Guvernului nr.830/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare.

4, Totodată, menţionăm că, la data de 17 martie 2021 Guvernul 
României a avut în analiză un proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru 

aprobarea Planului de măsuri de urgenţă pentru supravegherea, 
prevenirea şi controlul pestei porcine africane în România - a se vedea

https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte- 

guvem/informatie-de-presa-privind-actele-normative-adoptate-sau-de-
care-guvernul-a-luat-act-in-edinta-din-17-martie-2021, proiect care nu 

a ajuns însă la avizare la Consiliul Legislativ.
Din analiza respectivului proiect de ordonanţă de urgenţă, care 

se regăseşte şi pe site-ul oficial al Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Animalelor la adresa 

http://www.ansvsa.rQ/wpcontent/uploads/2021/03/Proiect_QUG plan
_masuri_PPA_16.03.2021 .pdf se constată că prezenta propunere 

legislativă este aproape identică cu Planul de măsuri de urgenţă pentru 

supravegherea, prevenirea şi controlul pestei porcine africane în România, 
prevăzut în anexa la proiectul de ordonanţă de urgenţă, diferenţele 

constând, în principal, în actualizarea terminologiei referitoare la nivelul 
actului prin care sunt promovate măsurile propuse.

Totodată, având în vedere implicaţiile pe care le-ar presupune 

adoptarea prezentului proiect asupra unor instituţii publice, în special 

asupra activităţii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Animalelor, este de analizat dacă nu ar fi necesară şi

linkulAm acest sens
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consultarea acestora pe parcursul desfăşurării procedurii legislative.
5. Analizând prezentul proiect, ca observaţii de ordin general, 

semnalăm următoarele:
a) 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 termenilor şi 
a expresiilor care apar ca titluri ale articolelor.

b) proiectul nu respectă normele de tehnică legislativă, în 

sensul că un capitol nu poate fi alcătuit dintru-un singur articol (cum 

este cazul Capitolelor V, X şi XI), ci el trebuie să cuprindă un număr 

mai mare de articole, legate tematic între ele, astfel încât normele 

juridice să aibă coerenţă.
Ca urmare, apreciem că din punct de vedere tematic, art.l3 (din 

care este alcătuit Capitolul V) s-ar încadra în cuprinsul actualului 

Capitol VIII.
în considerarea acestei observaţii, se impune renumerotarea 

corespunzătoare a elementelor structurale ale proiectului.
Totodată, pentru unitate în redactare cu alte acte normative, 

propunem ca cele două capitole, respectiv. Capitolul X şi Capitolul 

XI, să fie comasate într-unul singur, marcat astfel: „Capitolul X - 

Dispoziţii tranzitorii şi finale”.
c) potrivit exigenţelor de tehnică legislativă, definiţiile se redau 

în ordine alfabetică, pentru o identificare facilă în text. Aşadar, 
termenii şi expresiile din cuprinsul art.3 trebuiau să fie grupate şi 
evidenţiate în ordine alfabetică.

d) potrivit art.49 din Legea nr.24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, dacă textul unui articol sau 

alineat conţine enumerări prezentate distinct, acestea se identifică 

prin utilizarea literelor alfabetului românesc şi nu prin liniuţe sau 

alte semne grafice, iar o enumerare distinctă, marcată cu o literă, 
nu poate cuprinde, la rândul ei, o altă enumerare şi nici alineate 

noi, astfel cum este situaţia prezentată la art.7 alin.(6) lit.g), care 

cuprinde, la rândul ei, enumerări marcate cu pct.1-3 şi alin.(7) lit.d), 
care cuprinde enumerări marcate cu pct.1-10, precum şi art.26 alin.(2) 

lit.a), care cuprinde enumerări marcate cu pct.1-10.
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e) având în vedere că în tot cuprinsul proiectului sunt utilizate şi 
abrevieri, pentru respectarea prevederilor art.37 alin.(3) din Legea 

nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit cărora „Exprimarea prin abrevieri a unor denumiri sau termeni 

se poate face numai prin explicitare în text, la prima folosire'", se 

impune ca toate aceste abrevieri să fie redate in extenso la prima 

utilizare în text, urmată de abrevierea respectivă, cuprinsă în sintagma 

„denumită în continuare
f) semnalăm că, în întreg cuprinsul proiectului, atunci când se 

doreşte a se face referire la alte acte normative, se utilizează 

sintagmele „legislaţiei naţionale specifice”, „conform cerinţelor legale 

în vigoare”, „în conformitate cu prevederile legale”, „legislaţia în 

vigoare”, „legislaţia specifică”, ceea ce contravine prevederilor art.39 

alin.(l) din Legea nr,24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Aşadar, se impune ca în toate aceste situaţii să se precizeze, în 

mod expres, actele normative avute în vedere,
6. La art.l alin.(l), pentru o exprimare adecvată în context, este 

necesar ca sintagma „se stabilesc norme de prevenire şi control al 
pestei porcine africane la porcinele deţinute şi sălbatice” să fie 

înlocuită cu sintagma „normele de prevenire şi control al pestei 

porcine africane la porcinele domestice şi sălbatice”.
Observaţia este valabilă, în mod corespunzător, pentru întreg 

proiectul, cu referire la sintagma „porcine deţinute”.
La alin.(2) lit.f), pentru precizia normei, se impune completarea 

acesteia, în sensul de a se preciza care este subiectul campaniilor „de 

conştientizare”,
7. La art.2 alin.(l), lit.a), având în vedere că mistreţii sunt în 

categoria „porcinelor sălbatice” pentru o exprimare corectă în context 

şi pentru unitate terminologică, textul trebuie reformulat, astfel:
„a) porcinelor domestice, precum şi porcinelor sălbatice 

din crescătoriile şi complexurile de vânătoare”.
La lit.e), titlul actului european trebuie redat corect, astfel: 

„Regulamentul (CE) nr.1069/2009 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme 

sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate 

care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind
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subprodusele de origine animală)”, iar sintagma „şi a prevederilor 

legislaţiei naţionale specifice” trebuie înlocuită cu menţionarea 

expresă a actelor normative avute în vedere,
8. La art.3, lit.a), pentru unitate terminologică cu alte acte 

normative din domeniu, sugerăm ca definiţia să se refere la „porcine 

domestice” şi nu „porcine deţinute”.
La lit.b), definiţia pentru „porcine sălbatice”, astfel cum este 

formulată, este lipsită de conţinut. Prin urmare, se impune 

reformularea acesteia.
La lit.j), pentru respectarea exigenţelor de tehnică legislativă, 

sugerăm reformularea acesteia, astfel:
„j) complex de vânătoare - astfel cum este definit la art.2 

lit.b) din Ordonanţa nr.81/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor de vânătoare, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.486/2004”.

La lit.k), din aceleaşi considerente, propunem reformularea 

acesteia, astfel:
„k) crescătorie de vânat - astfel cum este definită la art.2 

lita) din Ordonanţa nr,81/2004, aprobată cu modificări prin 

Legea nr.486/2004”.
La lit.n), partea de debut a titlului regulamentului european 

invocat trebuie redată corect, astfel: „Regulamentul (UE) 2017/625 

al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 

privind controalele oficiale şi alte activităţi....”.
Totodată, semnalăm că la marcarea enumerărilor au fost omise 

literele „ş” şi „ţ”. Se impune revederea marcării enumerărilor prin 

folosirea şi a respectivelor litere.
La lit.v), la definiţia pentru „momire”, teza a doua, care 

debutează cu sintagma „momirea nu trebuie, în nici un caz...”, 
trebuie eliminată, întrucât nu reprezintă parte a definiţiei, ci 
reprezintă o interdicţie.

9. La art.4 alin.(2) lit.a), având în vedere că Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 117/2020 este un act de modificare, se 

impune ca trimiterea din text să fie făcută la actul normativ de bază, în 

cadrul căruia s-au încorporat prevederile din actul modificator, 
respectiv. Ordonanţa Guvernului nr.42/2004.

De asemenea, este necesar să fie menţionate, în mod expres, şi 
articolele avute în vedere, trimiterea generică la un act normativ
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nefiind suficientă pentru a asigura normei claritatea şi precizia 

necesară.
Reiterăm aceste observaţii, în mod corespunzător, pentru toate 

situaţiile similare din proiect.
Totodată, trimiterea la art.8 aHn.(6) din Legea nr.145/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare, este greşită, întrucât în acest 

alineat se face vorbire de „carnetul de comercializare” şi nu de 

noţiunea de „crotaliere”, la care se referă norma propusă.
10. La art.6, semnalăm că norma nu este predictibilă, în sensul 

că sintagma „bolile majore ale porcinelor” nu este explicitată. Aşadar, 
se impune precizarea, în mod expres, a bolilor avute în vedere, astfel 

încât norma să poată fi aplicată, fără a se crea confuzii în interpretare.
Totodată, având în vedere că trimiterea la Ordonanţa Guvernului 

nr.42/2004 a fost utilizată anterior, la art,4 alin.(2), trimiterile 

ulterioare la acest act normativ trebuie redate, astfel: „Ordonanţa 

Guvernului nr.42/2004, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr.215/2014, cu modificările şi completările ulterioare”.
Această observaţie este valabilă ca model, în mod 

corespunzător, pentru toate actele normative la care se face trimitere în 

proiect, după prima lor folosire în text.
11. La art.7 alin.(l), apreciem că norma are un caracter 

declarativ şi unul dispozitiv, fiind încălcate dispoziţiile art.8 alin.(2) 

din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora, prin modul de exprimare, actul normativ 

trebuie să asigure dispoziţiilor sale un caracter obligatoriu.
Ca urmare, aceasta trebuie eliminată, aspect care impune 

renumerotarea alineatelor acestui articol, precum şi revederea 

normelor de trimitere la aceste alineate.
La alin.(7) lit.a), trimiterea la alin.(6) lit.a)-k) este greşită, 

întrucât lit.k) nu există. Prin urmare, se impune revederea normei.
La lit.e), se impune revederea normei, având în vedere că în actuala 

formulare, aceasta nu prezintă claritate şi predictibilitate, având un caracter 

declarativ, şi nu unul dispozitiv, prin utilizarea sintagmei „fiind responsabil 
pentru identificarea celor mai bune metode de evitare a contaminării”, dar 

fără a se enumera aceste metode.
Semnalăm că, în cuprinsul acestui articol, alin.(7) este marcat 

eronat de două ori.
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12. La art.9, partea de debut a titlului regulamentului european 

invocat trebuie redată corect, astfel: „Regulamentul (UE) 2016/429 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind 

bolile transmisibile ale animalelor
13. La art.lO alin.(l) lit.e), norma trebuie revăzută, întrucât nu 

are finalitate. Apreciem că ar fî necesară înlocuirea sintagmei „se 

aplică cerinţele minime de biosecuritate” cu sintagma „se aplică 

cerinţele minime de biosecuritate prevăzute la alin.(3)”,
La alin.(3) lit.i), textul trebuie revăzut, în sensul de a se 

preciza, în mod expres, de cine anume este întocmit Ghidul de bune 

practici de vânătoare. Observaţia este valabilă şi pentru lit.j) unde 

este folosită expresia generică „asociaţiile de profil întocmesc 

ghiduri/proceduri”.
14. La art.l3 alin.(l), pentru rigoarea exprimării, propunem 

înlocuirea sintagmei „Atunci când”, din debutul textului, cu sintagma
A

„In situaţia în care”.
15. La art.l4 lit.e), pentru rigoare în redactare, sintagma 

„Regulamentul de punere în aplicare (UE) 627/2019 al Comisiei...” 

trebuie scrisă corect sub forma: „Regulamentul de punere în aplicare 

(UE) 2019/627 al Comisiei...”, iar sintagma „Regulamentul (UE) 

625/2017 al Parlamentului European...” trebuie scrisă sub forma 

„Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European ...” .
16. La art.l7 alin.(2), pentru o informare completă asupra 

Ordonanţei Guvernului nr.24/2016, în finalul normei se va introduce 

sintagma „cu modificările şi completările ulterioare”.
17. La art.24 alin.(2) partea introductivă, pentru rigoarea 

exprimării, sintagma „art.3, art.6, art.9 şi art.l2” se va reda sub forma 

„art.3, 6, 9 şi 12”, Această observaţie este valabilă, în mod 

corespunzător, pentru toate situaţiile similare din proiect.
De asemenea, pentru o informare completă asupra Ordonanţei 

Guvernului nr.42/2004 este necesar ca trimiterea la acest act normativ 

să fie redactată, astfel: „Ordonanţa Guvernului nr.42/2004, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr.215/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare”.
La lit.p), semnalăm că denumirea instituţiei la care se face referire 

este greşit redactată. Prin urmare, este necesară redarea corectă a acesteia, 
respectiv, „Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor”.
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18. La art.25 alin.(2), semnalăm că Hotărârea Guvernului 

nr.38/2015, la care se face trimitere, a fost abrogată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu 

modificările şi completările ulterioare, fiind astfel necesară revederea 

şi reformularea normei.
19. La art.26 alin.(2) lit.a) pct.lO, textul trebuie revăzut, 

întrucât trimiterea la pct.6.9 lit.a) este eronată, acest element structural 

neputând fi identificat.
20. La art.28, semnalăm că denumirea instituţiei la care se face 

referire trebuie redată corect, astfel: „Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor publice şi Administraţiei”.

21. La art.30, pentru o informare completă asupra Legii 
nr.346/2006, după titlul acesteia se va introduce termenul 

„republicată”.
22. La art.33, precizăm că Legea administraţiei publice locale 

nr,215/2001 a fost abrogată prin art.597 alin.(2) lit.e) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. Aşadar, se impune revederea 

textului.
Totodată, pentru o informare completă asupra Hotărârii 

Guvernului nr. 1214/2009, sintagma „cu modificările ulterioare” se va 

înlocui cu sintagma „cu modificările şi completările ulterioare”.
23, La art.34, pentru claritatea reglementării, sintagma 

„efectuează controale pentru a verifica respectarea prevederilor din 

prezenta lege şi a atribuţiilor din domeniul de competenţă şi aplică 

sancţiuni” trebuie înlocuită cu expresia „efectuează controale şi aplică 

sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi”.
24. La art.35, semnalăm că stabilirea contravenţiei nu se poate 

realiza prin trimiterea la art.7 în integralitatea sa, ci doar la acele 

elemente structurale din cuprinsul acestui articol care instituie
obligaţii.

Referitor la sancţionarea încălcării de către operatori a obligaţiei 

de a nu hrăni porcinele cu resturi animale şi/sau alte subproduse de 

origine animală, prevăzută la art.7 alin.(6) lit.a), precizăm că fapta este 

deja stabilită drept contravenţie la art.2 lit.a) pct.6 din Hotărârea 

Guvernului nr.984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea

8



contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor.
Precizăm că, potrivit art.l6 alin.(l) din Legea nr.24/2000, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în procesul de 

legiferare este interzisă instituirea aceloraşi reglementări în mai 
multe articole sau alineate din acelaşi act normativ ori în două sau 

mai multe acte normative.
Este necesară, de aceea, eliminarea din proiect a respectivei

norme.
în ceea ce priveşte stabilirea drept contravenţie a nerespectării 

dispoziţiilor alineatului final al art.7, semnalăm că referirea generică la 

„asociaţiile de profil” conferă normei un caracter neclar, întrucât nu se 

poate stabili cu precizia necesară care este subiectul activ al 
contravenţiei.

Se impune, de aceea, reanalizarea şi reformularea 

corespunzătoare a alineatului final al art.7, care trebuie marcat, în mod 

corect ca alin.(8).
Pe de altă parte, la art.35, pentru un spor de rigoare normativă, 

lit.a) şi b) trebuie reformulate, astfel:
„a) cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei, pentru

persoanele fizice;
b) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele

juridice”.
Observaţia este valabilă, în mod corespunzător, şi pentm art.36 - 40.
25. La art.36, pentru corectitudinea exprimării, sintagma 

„administratorii complexelor de vânătoare şi/sau crescătoriilor de 

vânat” trebuie înlocuită cu expresia „administratorii complexurilor de 

vânătoare şi/sau ai crescătoriilor de vânat”.
26. La art.37, întrucât articolul are ca obiect stabilirea 

contravenţiilor săvârşite de gestionarii fondurilor cinegetice, este 

necesar ca trimiterea să se facă numai la acele elemente structurale din
cuprinsul art.lO care stabilesc obligaţii în sarcina acestei categorii de 

subiecţi activi. Avem în vedere faptul că în cuprinsul art.lO alin.(3) 

sunt prevăzute obligaţii ale vânătorilor şi personalului care vânează.
Totodată, precizăm că această trimitere la prevederile „art.lO” 

vizează implicit şi dispoziţiile alin.(2), potrivit cărora gestionarii 
fondurilor cinegetice au obligaţia de a respecta cerinţele specifice 

privind supravegherea activă şi pasivă prevăzute în legislaţia specifică.
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ceea ce este incorect, întrucât o astfel de normă de trimitere generică 

la o categorie de dispoziţii legale nu întruneşte cerinţele esenţiale 

privind condiţiile de calitate, respectiv accesibilitatea, claritatea, 
precizia şi previzibilitatea.

Precizăm că, în Decizia nr. 152/2020, Curtea Constituţională a 

constatat, referitor la o soluţie legislativă similară, că, ^.întrucât 
prevederile de lege supuse controlului de constituţionalitate impun o 

obligaţie generală de a respecta un număr nedefinit de norme, cu 

dificultate identificabile, şi stabilesc sancţiuni contravenţionale, 
neincriminând fapte concrete, încalcă principiile legalităţii şi 

proporţionalităţii care guvernează dreptul contravenţionaF.
Având în vedere cele de mai sus, la art.37, trimiterea trebuie 

făcută la dispoziţiile art.lO alin.(l).
Observaţia este valabilă, în mod corespunzător, şi pentru art.40, 

în cuprinsul căruia nu trebuie să se facă trimitere la dispoziţiile art.17 

alin.(l), care se referă la obligaţia „respectării legislaţiei în vigoare 

privind ecarisarea”.
27. La art.38, pentru corelare cu dispoziţiile art.14, la care se 

face trimiterea, expresia „privind mişcarea porcinelor” trebuie 

înlocuită cu sintagma „privind mişcarea porcinelor vii”.
28. La art.39, pentru corectitudinea exprimării, sintagma 

„nerespectarea restricţiile” trebuie înlocuită cu expresia „nerespectarea 

restricţiilor”.
29. La art.40, semnalăm că, stabilirea drept contravenţie a 

nerespectării obligaţiei privind ecarisarea porcinelor moarte cu 

respectarea cerinţelor Ordonanţei Guvernului nr.24/2016 va conduce 

la aplicarea a două sancţiuni pentru aceeaşi faptă, întrucât acest din 

urmă act normativ stabileşte, de asemenea, contravenţii pentru 

nerespectarea respectivelor cerinţe.
Pe cale de consecinţă, având în vedere şi observaţia anterioară 

referitoare la necesitatea eliminării trimiterii la dispoziţiile art.17 

alin.(l), la art.40 trimiterea trebuie făcută la prevederile art,17 

alin.(3).
30. Având în vedere dispoziţiile art,15 alin.(l) din Ordonanţa 

Guvernului nr.2/2001, potrivit cărora ^.contravenţia se constată 

printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în 

actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite 

în mod generic agenţi constatatori”, este necesar ca proiectul să fie
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completat cu un nou articol, introdus după art.41 şi marcat ca art.42, 
formulat potrivit următorului model:

„Art.42. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea 

sancţiunilor prevăzute la art.35-41 se fac de către persoanele 

împuternicite din cadrul
Totodată, pentru asigurarea unei reglementări complete, este 

necesar ca în finalul capitolului IX sa fie inserat un nou articol, marcat 
ca art.43, cu următorul conţinut:

„Art.43. - Contravenţiilor prevăzute la art.35-40 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”.
Pe cale de consecinţă, articolele subsecvente vor fi renumerotate 

în mod corespunzător.
31. La actualul art.42, pentru o informare completă asupra 

Legii nr. 145/2014, este necesară redarea titlului său, ulterior acestuia 

urmând a fi inserată sintagma „cu modificările şi completările 

ulterioare”.
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bBVdfEVENIMENTE SUFERITE de actul...

H.G. nr. 19/2017

Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte 
normative

M. Of. nr. 47/17 ian. 2017

modificări prin1 H.G. nr. 25/2018 M. Of. nr. 87/30 ian. 2018
Hotărâre pentru modificarea şi compietarea Hotărârii 
Guvernuiui nr, 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministeruiui Mediului şi pentru modificarea unor acte normative

modifică ari. 6pct. IV subpct. 3 şi art. 9 
alin. (2);

modifică şi înlocuieşte anexa nr. 1 şi anexa 
nr. 2;

introduce subpct. 12 şi 13 îa art. 6pct. II şi 
alin. (2_I) la art. 9

2)modificări prin H.G. nr. 368/2018
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea 
Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative

:M. Of. nr. 453/31 mai 2018 modifică şi înlocuieşte anexa nr. 2

3 modificări prin H.G. nr. 43/2020 , M. Of. nr. 55/28 ian. 2020
Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor

abrogă art. 1-20
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 58/23 ian. 2015H.G. nr. 38/2015
Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

1 ;modificări prin H.G. nr. 284/2016 :M. Of. nr. 308/21 apr. 2016
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi a altor 
acte normative

modifică art. } alin. (2)-(4), arî. 1 alin. (7), 
art. 5 Ut. k), n), s) şi w), art. 6pct. I 
subpct.J Ut. m), art. 6 pct. 1 subpct. 8, art. 6 
pct. IV subpct. 2. art. 6 pct. IV subpct. 5.
16, 19, 20, 23, 25-29, 42 şi 43, art. 6pct. IV 
subpct. 66 şi 86. art. 9 alin. (2), art. 12 alin. 
(2) Ut. d), înlocuieşte anexele nr. 1 - 3;

introduce alin. (6_}) la art. 1. alin. (9) - 
(11) la art. I, Ut. h_l) la art. 5, Ut. x)la art. 
5, Ut. t) la art. 6 pct. I subpct. 1, subpct.
3_1 la art. 6 pct. II, subpct. 13 la art. 6 pct. 
II, subpct. I_I la ari. 6pct. IV, subpct. 2_1 
şi 2J2 la art. 6pct. IV, subpct. 43_1 şi 43_2 
la ari. 6 pct. IV, subpct. 90 şi 91 la art. 6 
pct. IV, Ut. m) şi n) la art. 12 alin. (1);

abrogă art. 6 pct. I subpct. 1 Ut. o), art. 6 
pct. II subpct. 9-12

2,abrogat prin :M. Of. nr.47/17 lan. 2017
Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Mediului şi pentru modificarea unor acte normative

H.G. nr. 19/2017
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

H.G. nr. 520/2013
Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

M. Of. nr. 473/30 iul. 2013

imodificări prin1 H.G. nr. 781/2014 ’M. Of. nr. 673/12 sep. 2014
Hotărâre privind deschiderea punctului internaţional de trecere 
a frontierei şi a Biroului Vamal de Frontieră Vicovu de Sus 
(România) • Krasnoiisk (Ucraina) şi pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

modijică ari. 9 alin. (6), anexa nr. 8

2 modificări prin H.G. nr. 987/2014
Hotărâre privind deschiderea punctului internaţional de trecere 
a frontierei şi a punctului vamal Vălcani • România şi Vrbica • 
Republica Serbia

M. Of. nr. 811/6 nov. 2014

3 modificări prin H.G. nr. 988/2014 M. Of. nr. 811/6 nov. 2014
Hotărâre privind deschiderea punctului internaţional de trecere 
a frontierei şi a punctului vamal Foeni • România şi Jasa 
Tomic - Republica Serbia şi pentru modificarea Hotărârii 
Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

modifica anexa nr. 8

^ modificări prin H.G. nr. 633/2015 M. Of. nr. 645/25 aug. 2015
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

modifica art. 7 Ut. A pcî. 30, ari. 9 alin. (6), 
ari. 25 alin. (3)

smodificări prin H.G. nr. 816/2015 M. Of. nr. 780/20 oct. 2015
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru 
modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor 
Publice

modifică art. 2 alin. (3). ari. 9 alin. (6)-(8), 
art. II alin. (4), titlul secţiunii a 4~a a cap. 
1, art. 13 alin. (3), (4). (9), (JJ) şi (12). art. 
14. art. 18. aii. 21 alin. (1);

introduce alin. (4) la art. 12. aii. 13_1 şi 
13_2. aii. 14_1. an. 23_1 şi an. 26_1;

abrogă aii. 9 alin. (5): 
înlocuieşte anexele nr. 1, 7 şi 8

6 modificări prin H.G. nr. 522/2016 iM. Of. nr. 566/26 iul. 2016
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

modifică art. 7 Ut. A pct. 8. art. 11 alin. (5), 
(9) şi (10). an. 13_2 alin. (1) şi (2). art. 21 
alin. (l),anexa nr. 8; 
modifică şi înlocuieşte anexa nr. 1:

introduce alin. (1_1) şi (1 _2) la art. 13_2. 
alin. (3) la art. 15
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7 modificări prin M. Of. nr. 983/11 dec. 2017H.G. nr. 862/2017
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a 
Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

modifică art. 6 Iii- I), ari. 1 lit. A pct. ! şi 
30. art. 9 alin. (6), art. 13 alin. (4). art. 14 
alin. (I) şi (2). art. 25 alin. (3); 
modifică şi înlocuieşte anexa nr. 1;

abrogă an. 7 lit. A pct. 31, Iii. C pct. 25. 
27 şi 29.

8 modificări prin H.G. nr. 124/2018 M.Of.nr. 255/22 mar. 2018 modifică art. 9 alin. (6)
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea 
art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală

0 modificări prin H.G. nr. 502/2018 M. Of. nr. 614/17 iul. 2018
Hotărâre privind organizarea şl funcţionarea Oficiului Naţional 
pentru Achiziţii Centralizate şl pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

modifică şi înlocuieşte anexa nr. 8

10 modificări prin H.G. nr. 884/2018 M. Of. nr. 967/15 nov. 2018
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală

modifică art. 7 lit. D lit. a) pct. 16. art. 13
alin. (3). (9). (13) şi (15), ari. 13_2 alin.
(l).(lj)şi(l_2):
modifică şi înlocuieşte anexa nr. 1

11 modificări prin H.G. nr. 174/2020 ,M. Of. nr. 201/12 mar. 2020
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

modifică art. 9 alin. (6) şi (8). art. 11 alin. 
(5). (9) şi (10). art. 12 alin. (2), art. 13 alin. 
(13). art. 15 alin. (2) şi (3). art. 17. art. 18 
alin. (1). art. 19 alin. (1) şi (4), art. 25 alin. 
(1) partea introductivă: 
înlocuieşte anexele nr. 1, 3-5 şi 8: 
introduce lit. fi la art. 5; 
abrogă art. 7 lit. D lit. b), ari. 13 alin. (14). 

ari. 16
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 698/16 oct. 2009H.G.nr. 1189/2009
Hotărâre privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Centrului Naţional de Combatere a Bolilor şi 
ale structurilor din componenţa acestuia
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 741/30 oct. 2009H.G. nr. 1214/2009

Hotărâre privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de 
animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile 
ale animalelor

1 modificări prin O. nr. 45/2012 ■M. Of. nr. 500/20 iul. 2012
Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului 
nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabiiirea şi piaţa 
despăgubinlor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, 
ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor 
de boli transmisibile ale animalelor

înlocuieşte anexa w. 1

2 modificări prin O. nr. 62/2016 M. Of. nr. 424/6 iun. 2016
Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului 
nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, 
ucise sau altfel afectate in vederea lichidării rapide a focarelor 
de boli transmisibile ale animalelor

modifică anexa nr. I

3 modificări prin O. nr. 29/2017 M. Of. nr. 213/29 mar. 2017
Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului 
nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabiiirea şi plata 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, 
ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor 
de boli transmisibile ale animalelor

modifică anexa nr. 1

'‘ modificări prin O. nr. 77/2017
Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului 
nr. 1.214/2009 privind metodologia pentnj stabilirea şi plata 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, 
ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor 
de boli transmisibile ale animalelor

'M. Of. nr. 586/21 iul. 2017 , modifică anexa nr. 1

5 completat prin H.G. nr. 484/2018 :M. Of. nr. 574/6 iul. 2018
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 
1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata 
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, 
ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor 
de boli transmisibile ale animalelor

introduce Ut. c_l) la aii. 2, alin. (J_l) la 
art. 4. art. 9 7. anexa nr. 4 1;

completează anexa nr. 2
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 794/31 oct. 2014

Lege pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
L. nr. 145/2014

jpromulgată prin D. nr. 643/20141 IM. Of. nr. 794/31 oct. 2014
Decret privind promulgarea Legii pentru stabilirea unor măsuri 
de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

2 modificări prin L. nr. 87/2016 M. Of. nr. 345/5 mai 2016
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol

modifică art. 3 alin. (2). ari. 4 alin. (J), ari. 
4 alin. (3). ari. 4 alin. (4), art. îl alin. (1). 
ari. 15, ari. 20:

introduce alin. (4) şi (5) la art. 13:

abrogă art. 4 alin. (2), art. 4 alin. (3) Ut. d) 
şie)

3imodificâri prin ' L. nr. 170/2017 M. Of. nr. 571/18 iul. 2017
Lege privind modificarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol

modifică art. 3 alin. (2). art. 8 alin. (3) şi (6)

«modificări prin L nr. 70/2018 :M. Of. nr. 252/22 mar. 2018
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol

modifică art. J. art. 2, art. 3 alin. (1) - (3), 
art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (2). art. 6 alin. 
(J), art. 8 alin. (3) şi (6). art. 13 alin. (1). 
(2) şi (4). art. 14 alin. (3). art. 16 Ut. c), art. 
16 Ut. d), ari. 16 Ut. e) şi f), art. 16 Ut. g):

introduce alin. (7) la aii. 8. alin. (6) la art. 
13. alin. (4) şi (5) la aii. 14. Ut. c_l) la ari. 
16. Ut. d_l) la art. 16, Ut.f_l) la art. 16;

abrogă art. 3 alin. (4). art. 8 alin. (2)

5 modificări prin L. nr. 166/2019 IM. Of. nr. 811/7 oct. 2019
Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 
pentru stabiiirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol

modifică art. 14 alin. (3), art. 14 alin. (4) 
partea introductivă şi Ut. b). ari. 14 alin.
P):
introducepct. 1_1 la art. 2 liî.J)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 204/23 apr. 2001L. nr. 215/2001
Legea administraţiei publice locale

(v. Decizia C.S.J. nr. IV/2003 (art. 68 alin. (1) lit. b)) - M. Of. nr. 690/2 oct. 2003)

1 modificări prin M. Of. nr. 271/25 mai 2001
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 152 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001

aprobată cu modificări prin L. nr. 738/2001

O.U.G. nr. 74/2001 introduce alin. (2) la art. 152

M. Of. nr. 802/14 dec. 2001

2 modificări prin L. nr. 738/2001 M. Of. nr. 802/14 dec. 2001
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 74/2001 pentru completarea art.l52 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001

completează art. 152 cu alin. (2) şi (3)

3 modificări prin L. nr. 216/2002 'M. Of. nr. 288/29 apr. 2002
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 103 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001

modifică art. 103 alin.(])

< modificări prin L. nr. 161/2003 M. Of. nr. 279/21 apr. 2003
Lege privind unele măsuri pentoi asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

abrogă art.30. art.60 alin. (1) lit. b). art.62, 
art.72 alin. (2) lit. b). art.131 şi teza finală 
a art. 152 "iar consilierii in funcjie la data 
intrării in vigoare a prezentei legi işi vor 
exercita mandatul până la următoarele 
alegeri locale"

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 15/2013 - M. Of. nr. 760/6 dec. 2013)

M. Of. nr. 700/7 oct. 2003
Lege privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de 
război

5 modificări prin L. nr. 379/2003 completează atribuţiile consiliilor judeţene 
şi Consiliului local al municipiului 
Bucureşti

6 modificări prin L. nr. 141/2004 M. Of. nr. 396/4 mai 2004
Lege pentru modificarea şl completarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001

modifică ari. 46 alin. (5); introduce alin. 
(1_I) la art. 109. cap. Vl_l cu art. 120_1 - 
120 3.

7 rectificare M. Of. nr.410/7 mai 2004 rectifică art. 46 alin. 5
RECTIFICARE

8 modificări prin L. nr. 340/2004 M. Of. nr. 658/21 iul. 2004 
Lege privind prefectul şl instituţia prefectului

abrogă prevederile art.26. art.27, cele ale 
secţiunii 1" Prefectul Judeţului şi al 
municipiului Bucureşti" a cap. Vili cu art. 
130 -144, art.]54 alin. (2)

9 modificări prin L. nr. 393/2004 
Lege privind Statutul aleşilor locali

'M. Of. nr. 912/7 oct. 2004 abrogă, la 7 dec. 2004, art.53, art.60, 
art.72 alin. (2), art.80. ari. 103 alin. (2)

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 16/2008 - M. Of. nr. 837/12 dec. 2008 (art. 36))
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10 imodificări prin L. nr. 286/2006 U. Of. nr. 621/18 iul. 2006
Lege pentnj modificarea şi compietarea Legii administraţiei 
publice locaie nr. 215/2001

modifică arf.J, art.2 alin.(J). art.4 alin.(2). 
art.5 alin.(l). art.6 alin.(J), art. 7. ar1.9. 
an.10, art.}}, art.12, an.13. art.14 alin.(}). 
(2) şi (4). art.15. art.17. art.18 alin.(}}, 
art. 19. art.20. art.21. an.22. art.25. art.28. 
art.29. art.31. art.34 alin.(l) şi (2), an.35, 
an.36. art.37, ari.38, an.40 alin.(2), (3) şi 
(4). an.4}. art.42, art.43. art.44, an.45. 
art.46 alin.(2), art.46 alin.(3), (4) şi (5). 
an.47 alin.(l), an.48. art.49 alin.(l) şi (2), 
arl.52 a!in.(l)-(6). art.54. art.55 alin.(l), 
art.56 alin. (2) şi (6). ari.58. titlul sec-iiunii a 
5-0. art.59. aii.61. art. 63. art. 64 alin. (4). 
an.66, an.67alin.(l). an.68, an.69 
alin.(2). art. 70. art. 72 alin. (1), (2). (4) şi 
(6), art.73 alin.(l), (2) şi (4), an.77, art.82, 
titlul cap.IV. art.87. art.88. art.89. art.90 
alin.(2), art.91. an.97 alin.(l), an.98, 
art.101, partea introductivă a art.102, 
an.104, an.106 alin.(l), an.l07, an.lOS 
alin.(2), art.109 aiin.(J_l) şi (2), art.llO, 
art.] 11, art.112, la cap. VI titlul secţiunii a 
4-a. an.} 13, an.114 alin.(3). art.l 15, 
art.] 16, an.118 alin.(}). art.l 19, art.123 
alin. (3). art.128, art.129, art.154 alin.(l), 
art. 156, art.l57 alin.(2); 
introduce alin.(2) la art.8, art.l 1_1 şi 
11_2. art.29_l, art.38_l. alin.(2J) la 
an.46. art.70_l şi 70_2, an.l02_l. 
art. 104^1, art.l 16_], cap.V]_2 - VI_5 după 
cap.V}_] cu art.l20j4 - 120_]0, alin.(4) la 
art.123, alin.(3) şi (4) la an.125, art.l56_1 
şi }56_2:
abrogă art.32 şi 33, an.57, alin.(l) şi (2) 
alean.64. art.74, 75 şi 76, art.78, 79şiSl. 
la cap.lVsecţ. 1 art.83, 84, 85 şi 86, 
art.120, cap VIII secţ. a 2-a cu art.145 - 
148. art.149-153

11 irectificare ;M. Of. nr. 776/13 sep. 2006 rectifică an.21 alin. (1), art.22. art.28, 
art.l20_7 alin. (3) lit.a), art.l20_9 Ut.e). 
art.125 alin. (4)

RECTIFICARE

12,republicare cu 
renumerotare

•M. Of. nr. 123/20 feb. 2007
Legea administraţiei publice locale

13 modificări prin O.U.G. nr. 20/2008 M. Of. nr. 177/7 mar. 2008
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru organizarea 31. art. 58, art. 90; 
şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei 
publice locale

aprobată prin L. nr. 5/2009

modifică art. 29 alin. (1) şi (2). art. 30, art.

introduce an. 31 1

M. Of. nr. 104/20 feb. 2009

1* modificări prin L. nr. 35/2008 M. Of. nr. 196/13 mar. 2008
Lege pentoi alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali

modifică art. 3 alin. (2), art. 25, art. 26, art. 
88. art. 91 alin. (2) Ut. a), art. 101 alin. (1), 
(2) şi (3). art. 102 alin. (2). art. 108 alin.

0):
introduce an. 102_1: 
abrogă art. 108 alin. (2)
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15 modificări prin O.U.G. nr. 66/2008 M. Of. nr. 409/30 mai 2008
Ordonanţă de urgenţă pentai modiftcarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 
334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale, precum şi pentnj modificarea Legii nr. 
35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şl 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali

aprobată cu modificări prin L. nr. 50/2009

modifică ari. 30 alin. (1). ari.58 alin. (]), 
ort.89, an. 90: 
introduce ari. 89 J - 89 3

M. Of. nr. 190/26 mar. 2009

16 completat prin L. nr. 131/2008 M. Of. nr. 485/30 iun. 2008
Lege pentru completarea art. 116 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001

introduce alin. (l_1) la ari. 116

17 modificări prin 'M. Of. nr. 104/20 feb. 2009L. nr. 5/2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 20/2008 privind unele măsuri pentru organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei 
publice locale

aprobă O.V.G. nr. 20/2008

16 modificări prin M. Of. nr. 190/26 mar. 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 66/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 
334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, precum şi pentru modificarea Legii nr. 35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali

L. nr. 50/2009 aprobă O.U.G. nr. 66/2008

19 modificări prin M. Of. nr. 668/6 oct. 2009
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul 
funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii 
manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice 
centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii 
publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind 
cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şl 
locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local

aprobată cu modificări prin L. nr. 264/2010

O.U.G. nr. 105/2009 modifică art. 66 alin. (1). art. 67 alin. (J). 
art. 105 alin. (1): 
introduce alin. (1_1) la art. 67

M.Of. nr. 872/28 dec. 2010

(v. D.C.C. nr. 1629/2009 - M. Of. nr. 28/14 ian. 2010 (art. I pct. 1-5 şi 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII şi anexa 
nr. 1)}

20 modificări prin L. nr. 375/2009 M. Of. nr. 833/3 dec. 2009
Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 53 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001

modifcă art. 53 alin. (2)

21 modificări prin L. nr. 59/2010 M. Of. nr. 222/8 apr. 2010
Lege pentru modificarea art. 55 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001

modifică art. 55 alin. (1) Ut. a), alin. (2)

Pag. 3 din 7Consiliul Legislativ - marţi, 28 septembrie



22imodificări prin L. nr. 264/2010 M. Of. nr. 872/28 dec. 2010
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, 
precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul 
serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale 
celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din 
unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, 
precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul 
demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, 
cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local

aprobă cu modificări O. V.G. nr. J 05/2009

23;modificări prin L. nr. 264/2011
Lege pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru 
modificarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 
Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi

M. Of. nr. 877/12 dec. 2011 modifică ari. 1 alin. (2)

modificări prin L. nr. 13/2012 M. Of. nr. 48/20 ian. 2012
Lege pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. (]) şi (2) 
215/2001

modifică art. 56 alin. (!) şi (2). art. 71 alin.

25 completat prin L. nr. 74/2012 !M. Of. nr. 346/22 mai 2012
Lege pentru completarea art. 21 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001

introduce alin. (2_J) la art. 21

26 completat prin L. nr. 76/2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

■M. Of. nr. 365/30 mai 2012 introduce, la 1 sepiembtie 2012, art. 77_}

27 completat prin L. nr. 133/2012 M. Of. nr. 506/24 iul. 2012
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

introduce art. JJ7_I, lit.flaart. IJSalin.
0)

2B modificări prin O.U.G. nr. 44/2012 iM. 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. 124/2010 până la 1 februarie 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 U. 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. 134/2010 până la 15 februarie 
2013

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

30 modificări prin L. nr. 214/2013 'M. Of. nr. 388/28 iun. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 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

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 4/2013
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31 modificări prin M. Of. nr. 191/18 mar. 2014
Lege pentru modiftcarea Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001

L. nr. 20/2014 modifică ari. 65, ari. 104 alin. (7)

32 completat prin ■M. Of. nr. 305/24 apr. 2014
Ordonanţâ de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri 
privind activitatea Regiei Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea 
regimului Juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor 
acte normative

O.U.G. nr. 18/2014 introduce alin. (5) la art. 15

33 modificări prin O.U.G. nr. 68/2014
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 265/2015

M. Of. nr. 803/4 nov. 2014 modifică ari. 72

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

34 modificări prin L. nr. 115/2015
Lege pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

■M. Of. nr. 349/20 mai 2015 modifică art. 3 alin. (2). art. 29 alin. (1). 
art. 57 alin. (4), art. 88, art. 89, art. 90, art. 
101 alin. (l)-(3). art. 102 alin. (2). ari. 108: 
abrogă art. 55 alin. (7). aii. 69 alin. (6). 
art. 89 1-89 3. art. 102J

35 modificări prin M. Of. nr. 361/26 mai 2015L. nr. 119/2015
Lege pentru modiftcarea Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001

modifică art. 66 alin. (1) şi (2), art. 105 
alin. (1)

36 completat prin O.U.G. nr. 14/2015
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. 
(7_2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

aprobată prin L. nr. 355/2015

M. Of. nr. 374/28 mai 2015 introduce alin. (8_1) - (8_4) la art. 55, alin. 
(9) - (12) la art. 99. alin. (2) la art. 117

M.Of. nr. 973/29 dec. 2015

37 rectificare M. Of. nr. 384/2 iun. 2015 rectifică art. 55 alin. (8_1)
RECTIFICARE

38 modificări prin M. Of. nr. 555/27 iul. 2015
Lege pentru modificarea art. 47 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001

L. nr. 200/2015 modifică art. 47

39completat prin O.U.G. nr. 41/2015 :M. Of. nr. 733/30 sep. 2015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şl pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

aprobată cu modificări şl L. nr. 112/2016 
completări prin

introduce art. 55 1, an. 99_î

M. Of. nr. 408/30 mai 2016

40,modificări prin L. nr. 265/2015 M. Of. nr. 836/9 nov. 2015
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobă cu modificări O.U.G. nr. 68/2014
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imodificări prin L. nr. 355/2015 M. Of. nr. 973/29 dec. 2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. {7_2) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

aprobă O.U.G. nr. 14/2015

« completat prin O.U.G. nr. 42/2016 M. Of. nr. 492/30 iun. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri financiare la an. 101 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

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

introduce alin. (4_1) la an. 57. alin. {3_1)

aprobată cu modificări şi L. nr. 49/2017 
completări prin

-ss imodificări prin L. nr. 32/2017
Lege pentru modificarea art. 46 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 
completarea art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali

:M. Of. nr. 214/29 mar. 2017 modifică art. 46 alin. (1)

« modificări prin L. nr. 140/2017
Lege pentru modificarea art. 128 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 55 din 
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

M. Of. nr. 461/20 iun. 2017 modifică ari. 128

<5 modificări prin L. nr. 52/2018
Lege pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001

M. Of. nr. 213/9 mar. 2018 modifică an. 15 alin. (5)

«imodificări prin L nr. 305/2018 M. Of. nr. 1053/12 dec. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru modificarea 
alin. (5) al art. 15 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001

modifică an. 15 alin. (5)

modificări prin O.U.G. nr. 40/2019 M. Of. nr. 446/4 iun. 2019
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali

modifică art. 3 alin. (2). art. 88. ari. 89, art. 
90. art. 101 alin. (1) - (3) şi (3_1). art. 102 
alin. (2). art. 108: 
introduce alin. (4) la an. 102

48 abrogat prin O.U.G. nr. 57/2019 
Ordonanţă de urgenţă privind Codul administrativ

M. Of. nr. 555/5 iul. 2019 . cu excepţia art. 30—34, 55, 55_1, art. 79 
alin. (1). 88. 89, 90. 99. 99J. 101 şi art. 
102, care se abrogă la data desjaşurării 
alegerilorpentnj alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale care se 
organizează începând cu anul 2020

Notă; Denumirea "secretarul unităţii administrativ-teritoriale” se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative 
_ în vigoare, cu denumirea "secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale". Denumirea “secretarul

unitâţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale" se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu 
denumirea "secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale". Denumirea "secretarul comunei, 
oraşului, municipiului, judeţului", după caz, se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu 
denumirea "secretarul general al comunei, al oraşului, al municipiului, al judeţului", după caz.
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'’s modificări prin _ L. nr. 138/2019 . !M. Of. nr. 587/17 iul. 2019.
Lege pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001

modifică an. 55 alin. (1) lit. a): 
introduce alin. (3) la an. 34, alin. (l_!) la 

an. 55
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

L. nr. 346/2006

Lege privind organizarea şi funcţionarea Ministeruiui Apărării Naţionaie

M. Of. nr. 654/28 iul. 2006

republicare cu 
irenumerotare

1 M.Of. nr. 867/2 nov. 2017
Lege privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării 
Naţionale

2 admisă excepţie D.C.C. nr. 391/2019 
de neconst. prin

;M. Of. nr. 510/24 iun. 2019
Decizia nr, 391 din 4 iunie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (5) din Legea 
nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Apărării Naţionale

sintagma "cu posibilitatea de prelungire cu 
până la un an ” din cuprinsul art. 39 alin.
(5)

3 modificări prin O.U.G. nr. 71/2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Apărării Naţionale 

aprobată prin L. nr. 143/2020

M. Of. nr. 402/15 mai 2020 modifică art. 7 alin. (!) şi (2), art. 8 alin. 
(2) şi art. 70;
introduce alin. (3) la art. 8. Ut. e) la art. 13 
alin. (J), alin. (4) la art. 13 şi art. 16_1; 
abrogă art. 7 alin. (8), art. 11 şi art. 23M. Of. nr. 647/22 iul. 2020

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Direcţia generală pentru armamente se subrogă în 
toate drepturile şi obligaţiile Departamentului pentru armamente

^ modificări prin_ L. nr. 143/2020 M. Of. nr. 647/22 iul. 2020 aprobă O.U.G. nr. 71/2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 71/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Apărării Naţionale
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 664/30 aug. 2016

Ordonanţă privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine 
animală care nu sunt destinate consumului uman 

aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 55/2017

O.G. nr. 24/2016

M. Of. nr. 256/12 apr. 2017

1 modificări prin L. nr. 55/2017 M. Of. nr. 256/12 apr. 2017
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a 
deşeurilor de origine animală

modifică Uliul. art. }, art. 2 alin. (I) Ut. a). 
S)- 0 ?! j)- ort. 3. art. 4 alin. (]), art. 5 
alin.(}) - (5) şi (7). an. 6 alin. (2). art. 7 
alin.(l). art. 9;

introduce art. 7_J-7_5 la data de 22 apr. 
2017

2 aprobată cu 
modificări şi 
completări prin

L nr. 55/2017 M. Of. nr. 256/12 apr. 2017
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 
privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a 
deşeurilor de origine animală

3 modificări prin M. Of. nr. 607/16 iul. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de 
origine animală care nu sunt destinate consumului uman

aprobată cu completări prin L. nr. 242/2019

O.U.G. nr. 64/2018 modifică art. 2 alin. (1) Ut./), art. 5 alin.
(3). (5) şi (7):

introduce Ut. d_I) la art. 2 alin. (1)

M.Of. nr. 1032/23 dec. 2019

^ modificări prin L. nr. 242/2019 M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr, 64/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală 
care nu sunt destinate consumului uman

modifică art. 5 alin. (4)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 94/31 ian. 2004O.G. nr. 42/2004

Ordonanţă privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 215/2004 M. Of. nr. 531/14 iun. 2004

Notă: Toate referirile la "Agenţia Naţională Sanitară Veterinară" din legislaţia Tn vigoare se consideră ca fiind făcute la "Agenţia 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor"

1 modificări prin L. nr. 215/2004 M. Of. nr. 531/14 iun. 2004
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 
privind organizarea activităţii veterinare

modifica tUhil. an.2, art.3. titlul cap. II, 
art.4, art.5, an.6, an. 7, art.S, titlul cap.III, 
an.9. an.10. an.II. an.12. an.13. an.14. 
an.15. titlul cap. V. an.I6, art.I7, titlu! cap. 
VI, an.18. an.19. titlul cap. VII, an.20. 
an.21, an.22. an.23, an.24, an.25. an.26. 
an.27, an.28. titlul cap. IX, an.29, an.30, 
an.31, titlul cap. X. an. 32. an. 33, an. 34. 
titlul cap. XI. art.36. an. 3 7, an.38. an. 39. 
titlul cap. XII, an.40, an.41, an.42. an.43. 
titlul cap. XIII. an.44. an.45, an.46. an.47, 
titlu! cap. XIV. an.48, an.49. an.50, an.5I, 
an.52. an.55. an.56, an.57. an.58, an.59, 
an. 60:
introduce an.6_I - 6_9. art. 7_I. an.I2_I. 

an.50_I. an.51^1. an.5I_2. an.57_l; 
abrogă art.35, art.53, art.54; 
înlocuieşte anexele nr. 1-5

2 aprobată cu L. nr. 215/2004 
modificări şi 
completări prin

M. Of. nr. 531/14 iun. 2004
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 
privind organizarea activităţii veterinare

3 modificări prin M. Of. nr. 1053/12 nov. 2004
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea 
activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

aprobată cu modificări şi L. nr. 127/2005 
completări prin

O.U.G. nr. 88/2004 modifică art.4, art.5 Ut. a), art.18 alin. (5) 
şi (6). titlul cap.X, art.32. an.34. an.48 
alin. (7). art.56 alin. (I). art. 57_I. art.61, 
anexa nr.2: introduce alin. (3) la art. 6_4. 
alin.(3) Ia art. 50, alin. (I_I) Ia art. 56; 
abrogă art.15 alin. (3). anexele nr. 3, 4 şi 5

M. Of. nr. 420/18 mai 2005

4 modificări prin L. nr. 127/2005
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 68/2004 pentru modiftcarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar- 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

M. Of. nr. 420/18 mai 2005 aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 88/2004 şi modifică art. 6_I alin. (I), 
art. 6_6 alin. (I). art. 26 alin. (7), titlul cap. 
X, an. 48 alin. (2) lil.a). art. 57_I: 
introduce an. 6_I0, alin. (3) şi (4) la art.
19;
abrogă art. 58. art. 59 pct. I; 
abrogă ari. Ipct. 15 din O.U.G. nr. 
88/2004 referitor Ia modificarea anexei nr.
2;

5 modificări prin ;M. Of. nr. 566/30 iun. 2006
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care reglementează identificarea şi 
înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru 
acestea

aprobată cu modificări şi L. nr. 514/2006 
completări prin

O.U.G. nr. 49/2006 modifică art. 6_2 Ut. a), art. 9 Ui. i), art. 10 
Ut. i), art. 15 alin. (2). art. 22

M. Of. nr. 14/9 ian. 2007
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6 modificări prin L. nr. 514/2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 49/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care reglementează identificarea şi înregistrarea 
ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea

M. Of. nr. 14/9 ian. 2007 aproba cu modificări şi completări O.V.G. 
nr. 49/2006

7 modificări prin L. nr. 238/2007
Lege pentru modificarea art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 
42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor

M. Of. nr. 497/25 iul. 2007 modifică art.26 alin. (6): 
introduce alin.(6_l) la art.26

8 modificări prin M. Of. nr. 18/10 ian. 2008
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar- 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

L. nr. 1/2008 modifică art. 26 alin. (4). art. 26 alin. (5), 
art. 26 alin. (6). (6J) şi (7); 
introduce alin. (1_!) şi (l_2) la art. 25, 

alin. (4_J) - (4_4) la art. 26. alin. (5_î) - 
(5_S) la art. 26

9 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 alin. (5) la art. J5

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

10 modificări prin M. Of. nr. 707/17 oct. 2008L. nr. 180/2008
Lege pentru modificarea art. 26 alin. (6) lit. b) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar- 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

modifică art.26 alin. (6) lit. b)

11 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

12 modificări prin M. Of. nr. 183/24 mar. 2009O.U.G. nr. 27/2009 modifică art. 26 alin. (7), anexa nr. 1: 
abrogă art. 6_] alin. (1), art. 7Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar- 
veterinare şi pentnj siguranţa alimentelor, precum şi a 
Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

M. Of. nr. 480/10 iul. 2009aprobată prin L. nr. 257/2009

13 modificări prin O.U.G. nr. 73/2009 'M. Of. nr. 432/24 iun. 2009
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 19 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea 
activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

aprobată cu modificări prin L. nr. 374/2009

modifică art. 19

M.Of. nr. 821/30 nov. 2009

« modificări prin L. nr. 257/2009 M. Of. nr. 480/10 iul. 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 27/2009 pentnj modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 
42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor, precum şi a Hotărârii Guvernului 
nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
şi a unităţilor din subordinea acesteia

aprobă O.U.G. nr. 27/2009
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’Simodificari prin L. nr. 374/2009 M. Of. nr. 821/30 nov. 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 73/2009 pentru modificarea art. 19 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar* 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

aprobă cu modificări O. U.C. nr. 73/2009şi 
modifică ari. 19 alin. (2) şi (5)

modificări prin O.U.G. nr. 23/2010 M. Of. nr. 201/30 mar. 2010 modifică art. 13 alin. (2) şi (5). an. 20 alin. 
(1). art. 48 alin. (2) Ut. a): 
introduce alin. (2_1) la art. 15; 
abrogă art. 48 alin. (2) Ut. d) şi e)

Ordonanţă de urgenţă privind identificarea şi înregistrarea 
suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentm 
modificarea şi completarea unor acte normative

M.Of. nr. 743/5 nov. 2012aprobată cu modificări şi L. nr. 191/2012 
completări prin

n imodificări prin :M. Of. nr. 743/5 nov. 2012L. nr. 191/2012
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, 
ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 23/2010 şi modifică ari. 15 alin. (2), 
alin. (2J) şi (5), art. 20 alin. (1). art. 48 
alin. (2) Ut. a)

18 modificări prin M. Of. nr. 884/22 dec. 2012
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L.nr. 71/2013 
completări prin

O.U.G. nr. 96/2012 modifică anexa nr. 1

M.Of. nr. 171/29 mar. 2013

'9 modificări prin L. nr. 71/2013 M. Of. nr. 171/29 mar. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea 
unor acte normative

aprobă O.U.G. nr. 96/2012 şi modifică art. 
6_6 alin. (1), anexa nr. 1

20 imodificări prin O.U.G. nr. 83/2014
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice

aprobată cu modificări şi L.nr. 71/2015 
completări prin

:M. Of. nr. 925/18 dec. 2014 modifică art. 18 alin. (5). art. 48 alin. (1),
. art. 49 alin. (1). art. 56 alin. (4); 

introduce alin. (1_1) la art. 48, alin. (1_1) 
la art. 49;
abrogă an. 6_1, art. 48 alin. (8) şi (9)M.Of. nr. 233/6 apr. 2015

21 imodificări prin M. Of. nr. 799/10 oct. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea 
activităţii sanitar-veterinare şl pentru siguranţa alimentelor, 
precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 
83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră 
organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru 
importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse 
controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa 
alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de 
inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare 
veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru 
controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor 
ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite 
din ţări terţe

aprobată cu modificări şi L. nr. 20/2018 
completări prin

O.U.G. nr. 71/2017 modifică art. 5 Ut. d). an. 6_6 alin. (1). art. 
10 Ut. g), art. 49 şi anexa nr. 1; 
modifică şi înlocuieşte nr. 2:

introduce Ut. n) şi o) la art. 6_3;

abrogă art. 5 Ut.e)

M.Of. nr. 51/18 ian. 2018
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22 modificări prin M. Of. nr. 51/18 ian. 2018L. nr. 20/2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar- 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind 
aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în 
punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, 
exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor 
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi 
condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră 
responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale 
animalelor vii provenite din ţări terţe şl pentru controalele 
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale 
produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din 
ţări terţe

modifica an. 6_6 alin.fJ). an. J5 alin. (2).- - 
anexa nr. J;

introduce alin. (5) şi (6) la an. 6_6, an. 
llj - }]_9, alin. (4) la an. 51

23 modificări prin L. nr. 166/2018
Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 
privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor

M. Of. nr. 594/12 iul. 2018 modifica an. 6_6 alin. (5) şi (6). anexa nr. 1

2-» modificări prin L. nr. 85/2019 ’M. Of. nr. 331/2 mai 2019 abrogă an. 6_6 alin. (5) şi (6)
Lege pentru abrogarea alin. (5) şi (6) ale art. 6_6 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea 
activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

25 modificări prin L. nr. 236/2019 'M. Of. nr. 1004/13 dec. 2019 modifică ari. 15 alin. (2);
Lege pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa introduce alin. (6) - (11) la art. 15 
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar- 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative

26modificări prin O.U.G. nr. 117/2020 M. Of. nr. 656/24 iul. 2020 modifică art. 15 alin. (2) şi (6) - (9), art. 61: 
introduce alin. (12) - (16) la art. 15, art. 
15_1. pct. 31 - 39 la anexa nr. 1, anexa nr.
2 1:

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şl completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea 
activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi 
pentru abrogarea art. IV alin. (2) şi art. V din Legea nr. 
236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea 
activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, 
precum şi pentru modificarea unor acte normative

M.Of. nr. 1240/16 dec. 2020aprobată cu modificări şi L. nr. 291/2020 
completări prin

27 modificări prin L. nr. 291/2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar- 
veterinare şi pentru siguranţă alimentelor şi pentru abrogarea 
art. IV alin. (2) şi art. V din Legea nr. 236/2019 pentru 
modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea 
unor acte normative

M. Of. nr. 1240/16 dec. 2020 aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 117/2020 şi modifică art. 15 alin. (2) şi 
(6)-(9). an. 15 alin. (12)-(16), an. 19 alin. 
(4). anexa nr. 1. modifică şi înlocuieşte 
anexa nr. 2_1;
introduce alin. (17) la art. 15, an. 15_1 şi 

art. 15 2

26 modificări prin O.U.G. nr. 81/2021
Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea metodelor de 
intervenţie imediată pentru prevenirea şl combaterea 
atacurilor exemplarelor de urs brun asupra persoanelor şi 
bunurilor acestora, în intravilanul localităţilor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

M. Of. nr. 732/26 iul. 2021 modifică ari. 15 alin. (2)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 795/27 aug. 2004

Ordonanţă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de vânat şi a complexurilor 
de vânătoare

O.G. nr. 81/2004

aprobată cu modificări prin L. nr. 486/2004 M. Of. nr. 1078/19 nov. 2004

1 modificări prin L. nr. 486/2004 M.Of. nr. 1078/19 nov. 2004 modifică art. 3, arî. 5 alin. (2), ari. 6, titlul 
cap. II, art. 7 alin. (I) şi (3). titlul cap. IU. 
art. 11, art. 13, art. 15, ari. 16

Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2004 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea crescătoriilor de 
vânat şi a complexurilor de vânătoare

2 modificări prin L. nr. 46/2008 M. Of. nr. 238/27 mar. 2008 abrogă art. 5 alin. (2)
Lege - Codul silvic
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 634/31 iul. 2019 
M.A.D.R.

O. nr. 420/2019
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 195/2018 
privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de 
reproducţie
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 309/9 mai 2007O.U.G. nr. 30/2007

Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne 
aprobată cu modificări prin L. nr. 15/2008 M. Of. nr. 127/19 feb. 2008

1 modificări prin L. nr. 15/2008
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 30/2007 privind organizarea şt funcţionarea Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative

M. Of. nr. 127/19 feb. 2008 modifică ari.12 alin. (5), ari.18 alin. (3)

2!modiricări prin 'M. Of. nr. 769/17 nov. 2008
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 
şi pentru înfiinţarea Fundaţiei "Colegiul Naţional de Afaceri 
Interne"

aprobată prin L. nr. 17/2010

O.U.G. nr. 152/2008 modifică ari. 13 alin. (2) şi (3). ari. 23

M. Of. nr. 144/4 mar. 2010

3 modificări prin O.U.G. nr. 221/2008 M. Of. nr. 882/24 dec. 2008
Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

aprobată prin L. nr. 186/2009

modifică titlul, înlocuieşte, în cuprinsul 
ordonanjei, denumirea "Ministerul 
Internelor şi Reformei Administrative” cu 
denumirea "Ministerul Administraliei şi 
Intenielor"

M. Of. nr. 368/1 iun. 2009

« modificări prin O.U.G. nr. 20/2009 .M. Of. nr. 156/12 mar. 2009
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor şi pentru reorganizarea unei unităţi din Jandarmeria 
Română

aprobată cu modificări prin L. nr. 38/2011

modifcă art. 13 alin. (2) şi (3)

M. Of. nr. 215/29 mar. 2011

5 completat prin ,M. Of. nr. 612/9 sep. 2009
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 17 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor

aprobată prin L. nr. 89/2011

O.U.G. nr. 96/2009 introduce alin. (5_1) la art. 17

M. Of. nr. 411/10 iun. 2011

6 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. 13 alin. (1) - (3)

7 modificări prin L. nr. 17/2010
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 152/2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi pentru 
înfiinţarea Fundaţiei "Colegiul Naţional de Afaceri Interne"

'M. Of. nr. 144/4 mar. 2010 aprobă O.U.G. nr. 152/2008

8 modificări prin L. nr. 38/2011 !M. Of. nr. 215/29 mar. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 20/2009 pentru modificarea art. 13 alin. (2) şi (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor

aprobă cu modificări O. U. G. nr. 20/2009 şi 
modifică art. 13 alin. (2) şi (3) la data de 
31 mar. 2011; 
introduce art. 17 1
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9 modificări prin L. nr. 89/2011 M. Of. nr. 411/10 iuti. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 96/2009 pentru completarea art. 17 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministeruiui Administraţiei şi Intemeior

aprobă O. V. G. nr. 96/2009

10 modificări prin O.U.G. nr. 81/2011 !M. Of. nr. 704/5 oct. 2011
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de organizare a 
Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, 
precum şi pentru modificarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 219/2012 
completări prin

modifică art. 3 alin. (J) Ut. a) pct. 22. art. 
13 alin. (1);
abrogă art. 1 alin. (2) Ui. i)

M.Of. nr. 789/23 nov. 2012

11 modificări prin O.U.G. nr. 18/2012 ’M. Of. nr. 336/18 mai 2012
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Intemeior şi pentru 
modificarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 118/2012 
completări prin

modifică aii. 7, art. B, ari. 9 alin. (1)

M.Of. nr. 461/9 iul. 2012

12 modificări prin M. Of. nr. 461/9 iul. 2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 18/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor

L nr. 118/2012 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 18/2012

13 modificări prin L. nr. 219/2012 M. Of. nr. 789/23 nov. 2012
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 81/2011 privind trecerea Agenţiei Naţionaie de Cadastru şi 
Publicitate Imobiiiară din subordinea Ministerului 
Administraţiei şi Intemeior în subordinea Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, precum şi pentru

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 81/2011

i< modificări prin L. nr. 71/2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 96/2012 privind stabiiirea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administraţiei pubiice centrale şi pentru modificarea 
unor acte normative

M. Of. nr. 171/29 mar. 2013 abrogă art. 1 alin. (2) Ut. d),f), h) şi j). art. 
2 Ut.J). art. 3 alin. (1) Ut. a)pct. 4-6.8-20 şi 
26. art. 7 alin. (2). (6) şi (7), an. 8 alin. (1). 
art. 9 alin. (2). art. 13 alin. (l)-(3) şi art.
24;
dispoziţiile referitoare la domeniul 
administraţie publică din cuprinsul art. 1 
alin. (2) Ut. b). art. i alin. (1) Ut. a) pct. 1 şi 
22 şi Ut. c) pct. 1 şi ale art. 9 alin. (1) îşi

15 modificări prin iM. Of. nr. 355/14 iun. 2013
Ordonanţă de urgenţă privind stabiiirea unor măsuri pentru 
eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei

respinsă prin L. nr. 324/2013

O.U.G. nr. 59/2013 modifică art. 10 alin. (4)

M. Of. nr. 746/2 dec. 2013

16 modificări prin L. nr. 324/2013 iM. Of. nr. 746/2 dec. 2013
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea 
activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei

. respinge O.U.G. nr. 59/2013

irmodificări prin O.U.G. nr. 76/2016 M. Of. nr. 891/8 nov. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a 
Ministerului Afacerilor Interne

aprobată cu modificări şi L. nr. 194/2017 
completări prin

abrogă art. 10 alin. (3) la 23 noiembrie 
2016

M.Of. nr. 609/27 iul. 2017
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18imodificări prin 'O.U.G. nrr91/2020 M. Of. nr. 477/4 iun. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind trecerea Administraţiei Naţionale (1) Ut. a pct. 25 
a Rezervelor de Stat şl Probleme Speciale din subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne in subordinea Guvernului si în 
coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi pentru 
modificarea unor acte normative

abrogă aii. ] alin. (2) liî. k) şi art. 3 alin.

aprobată cu modificări şi L. nr. 31/2021 
completări prin

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

în cuprinsul actelor normative în vigoare referirile directe sau indirecte la subordonarea Administraţiei Naţionale 
faţă de Ministerul Afacerilor Interne se consideră a fi făcute la subordonarea Administraţiei Naţionale faţă de 
Guvern şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 656/24 iul. 2020

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 
privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea 
ari. IV alin. (2) şi ari. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea ari. 15 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru 
siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative 

aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 291/2020

O.U.G. nr. 117/2020 t

M. Of. nr. 1240/16 dec. 2020

1 imodificări prin L. nr. 291/2020 M. Of. nr. 1240/16 dec. 2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar- 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea 
art. IV alin. (2) şi art. V din Legea nr. 236/2019 pentru 
modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea 
unor acte normative

an. /pci. 1-3. pct. 5-6, an. 111; 
introduce pct. 2_1 şi pct. 3_1 la art. 1

2:aprobată cu 
imodificări şi 
completări prin

L. nr. 291/2020 M. Of. nr. 1240/16 dec. 2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 117/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar- 
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea 
art. IV alin. (2) şi art. V din Legea nr. 236/2019 pentru 
modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea 
unor acte normative
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