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AVIZ
referitor la propunerea legislativă privind modifîcarea 

şi completarea Legea cadastrului şi a publicităţii 

imobiliare nr,7/1996

Analizând propunerea legislativă privind modifîcarea şi 
completarea Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996
(b574 din 14.12.2021), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/6325/21.12.2021 şi înregistrată la Consiliul Legislativ 

cunr.D1119/21.12.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

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

alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, sub rezerva însuşirii 

următoarelor observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi completarea 

Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 

modificările.
Potrivit Expunerii de motive ..Sistemul integrat de cadastru şi de 

carte funciară este un sistem de importanţă naţională, de evidenţă a 

proprietăţilor imobiliare de pe întreg teritoriul ţării, care asigură 

circuitul civil al imobilelor şi furnizarea de date instituţiilor publice, 
fiind necesare reglementări care să fie în deplină concordanţă cu 

normele în materia legilor proprietăţii, cu legislaţia naţională în 

domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării 

lucrărilor de construcţii, cu modificările fundamentale ale mediului 

economic şi social, care în contextul pandemic din ultimii doi ani a 

cunoscut transformări majore, fiind necesară eficientizarea aparatului 

administrativ şi creşterea calităţii serviciilor publice
Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă se încadrează 

în categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 alin.(3)
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lit.p) din Constituţie României, republicată, iar în aplicarea prevederilor 

art.75 alin.(l) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este 

Senatul.
Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
2. Având în vedere că măsurile preconizate au implicaţii asupra 

bugetului de stat, sunt incidente prevederile art. 111 alin.(l) teza a doua 

din Constituţia României, republicată, privind solicitarea unei informări 

din partea Guvernului, precum şi dispoziţiile art. 15 alin.(l) din Legea 

nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, referitoare atât la obligativitatea întocmirii unei fişe 

financiare, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 15 din Legea 

responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, cât şi la 

obligativitatea precizării surselor de acoperire a majorării cheltuielilor
bugetare.

în acest sens, precizăm că, la pct.71 din considerentele Deciziei 

nr.643/2020, Curtea Constituţională a constatat că, .J^eîndeplinirea 

obligaţiei solicitării fişei financiare conduce, în mod firesc, la 

concluzia că la adoptarea legii s-a avut în vedere o sursă de finanţare 

generală şi lipsită de un caracter obiectiv şi real, astfel că au fost 

încălcate prevederile constituţionale cuprinse în art,138 alinfS) 

referitoare la stabilirea sursei de finanţare. Ca atare, cheltuielile 

preconizate prin textele de lege criticate grevează asupra bugetului de 

stat, adoptarea lor ar fi fost posibilă doar după stabilirea sursei de 

finanţare în condiţiile Legii fundamentale şi după solicitarea fişei 

financiare de la Guvern.^\
3. Semnalăm că Expunerea de motive nu respectă structura 

instrumentului de prezentare şi motivare prevăzută la art.31 din Legea 

nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Astfel, nu sunt clar prezentate cerinţele care reclamă intervenţia 

normativă, şi nici principiile de bază şi evidenţierea implicaţiilor pe care 

reglementarea propusă le are asupra legislaţiei în vigoare.
Cu privire la problematica lipsei de fundamentare temeinică a 

actelor normative. Curtea Constituţională a statuat în Decizia nr. 139/2019 

că: lipsa motivării, în sensul arătat, a legii adoptate, nu se poate
cunoaşte raţiunea legiuitorului, esenţială pentru înţelegerea, 
interpretarea şi aplicarea acesteia. (...) Caracterul sumar al 

instrumentului de prezentare şi motivare, precum şi lipsa de 

fundamentare temeinică a actelor normative au fost sancţionate de
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Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa, în raport cu aceleaşi exigenţe 

de claritate, predictibilitate a legii şi securitate a raporturilor juridice 

impuse de artl alin.(5) din Constituţie, cu invocarea deopotrivă a 

normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative”.
Prin aceeaşi Decizie, Curtea Constituţională a mai arătat că 

.J^undamentarea temeinică a iniţiativelor legislative reprezintă o 

exigenţă impusă de dispoziţiile constituţionale menţionate, întrucât 

previne arbitrarul în activitatea de legiferare, asigurând că legile 

propuse şi adoptate răspund unor nevoi sociale reale şi dreptăţii 

sociale. (...) Astfel fiind. Curtea reţine că lipsa motivării soluţiilor 

legislative este de natură să aducă atingere şi dispoziţiilor art. 1 alin. (3) 

din Constituţie, care consacră statul de drept şi principiul dreptăţii, în 

sensul argumentelor anterior prezentate”.
Ca urmare, apreciem că este necesară reformularea şi corelarea 

Expunerii de motive cu dispoziţiile propunerii legislative,
4. Pentru un spor de rigoare a exprimării, recomandăm 

reformularea titlului, astfel:
,fege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului 

şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996”.
5. Pentru o exprimare specifică stilului normativ, este necesară 

reformularea părţii introductive a art.I, astfel:
^^rt.I. - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 

nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr,720 din 24 septembrie 2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:”.
Pentru aceleaşi considerente, părţile dispozitive ale art.I pct.1-18 

vor avea următoarea redactare:
„7. La articolul 9, după alineatul (23) se introduce un nou 

alineat, alinf23f, cu următorul cuprins:”;
„2. La articolul 9 alineatul (28), litera b) se modifică şi va 

avea următorul cuprins:”;
„5. La articolul 9 alineatul (28), după litera b) se introduce 

o nouă literă, liLbf, cu următorul cuprins:”;
„4. La articolul 9 alineatul (28), după litera e) se introduce 

o nouă literă, liLf), cu următorul cuprins:”;
„5. La articolul 9, alineatul (32) se modifică şi va avea

următorul cuprins:”;
„d. La articolul 11 alineatul (2), litera f) se modifică şi va 

avea următorul cuprins:”;
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„7. La articolul 11, alineatul (15) se modifică şi va avea
următorul cuprins:^'"'.

„8. La articolul 12, alineatul (16) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

„9. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

„ 10. La articolul 13, alineatul (14) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

„77. La articolul 13, alineatul (15) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

„ 72. La articolul 13, alineatul (16) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

„ 13. La articolul 14, alineatul (7) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

„14. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou 

alineat, alinfl^), cu următorul cuprins:'""',
„15. La articolul 22, alineatul (7) se modifică şi va avea

următorul cuprins:
„16. La articolul 37, alineatul (2) se modifică şi va avea

următorul cuprins:
„17. La articolul 41 alineatul (8^), literele a) şi c) se 

modifică şi vor avea următorul cuprins:'"'"',
„18. La articolul 41, alineatul (10) se modifică şi va avea

următorul cuprins:
6. La arti pct.l, referitor la textul propus pentru art.9 alin.(23^), 

prin care se dispune prelungirea Programul naţional de cadastru şi carte 

funciară „până la finalizarea înregistrării sistematice a imobilelor la 

nivelul întregii ţări"", semnalăm că, potrivit art.9 alin.(26) din actul 

normativ de bază, „Programul naţional de cadastru şi carte funciară 

prevăzut la alin. (23) se aprobă prin hotărâre a GuvernuluF".
în acest sens, precizăm că a fost adoptată Hotărârea Guvernului 

nr.294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi 
carte funciară 2015-2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Fiind vorba de o reglementare la nivel de hotărâre a Guvernului, 
modificarea aspectelor referitoare la derularea acestui program, inclusiv 

durata acestuia, nu se poate realiza decât prin hotărâre a Guvernului.
Faţă de cele de mai sus, soluţia legislativă preconizată la pct.l 

excedează domeniului legii, reglementând în domeniul actelor 

infralegale, cu consecinţa încălcării art.l alin.(4) din Constituţie,
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referitoare la separaţia puterilor în stat şi a art.61 alîn.(l), referitoare la 

rolul Parlamentului.
în acest sens, menţionăm că, prin Decizia nr,494/2013. Curtea 

Constituţională a reţinut că ..acceptarea ideii potrivit căreia 

Parlamentul îşi poate exercita competenţa de autoritate legiuitoare în 

mod discreţionar, oricând şi în orice condiţii, adoptând legi în domenii 

care aparţin în exclusivitate actelor cu caracter infralegal, 
administrativ, ar echivala cu o abatere de la prerogativele 

constituţionale ale acestei autorităţi consacrate de art.61 alin.(l) din 

Constituţie şi transformarea acesteia în autoritate publică executivă. 
Or, o astfel de interpretare este contrară celor statuate de Curtea 

Constituţională în jurisprudenţa sa şi, prin urmare, în contradicţie cu 

prevederile art.147 alin.(4) din Constituţie, care consacră 

obligativitatea erga omnes a deciziilor Curţii Constituţionale''.
Pe de altă parte, semnalăm că soluţia legislativă cuprinsă în teza a 

Il-a a normei preconizate, referitoare la derularea Programului naţional 

de cadastru şi carte funciară, până la momentul finalizării înregistrării 

sistematice a imobilelor la nivelul întregii ţări, şi vor fi finanţate din 

veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale, este deja reglementată în 

cadrul art.9 alin.(2^) al actului normativ de bază. Ca urmare, este 

încălcat principiul evitării paralelismelor în procesul de legiferare, 
reglementate de art,16 alin.(l) din Legea nr.24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.
7. La pct.2, referitor la soluţia propusă pentru art.9 alin.(28) 

lit.b) teza a Il-a, potrivit căreia ..Personalul încadrat anterior cu 

contract de muncă pe perioadă determinată în vederea realizării 

Programului naţional de cadastru şi carte funciară, va fi reîncadrat pe 

perioadă nedeterminată", apreciem că aceasta nu este în acord cu 

dispoziţiile art.l6 alin.(l) din Constituţie, referitoare la egalitatea 

cetăţenilor în faţa legii, prin aceea că instituie o altă modalitate de 

ocupare a posturilor vacante decât promovarea concursului. Soluţia 

propusă, este discriminatorie faţă de persoanele care îndeplinesc 

cerinţele legale pentru ocuparea respectivelor posturi şi care ar avea 

posibilitatea să le ocupe în situaţia în care s-ar organiza concurs, la care 

s-ar putea înscrie orice persoană interesată.
Pe cale de consecinţă, aceleaşi critici de neconstituţionalitate sunt 

valabile si pentru soluţia legislativă preconizată la pct.3 pentru art. 9 

alin.(28)
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8. La pct.4, semnalăm că norma preconizată pentru art.9 alin.(28) 

lit.f) este insuficient de clară, deoarece nu se înţelege dacă asistenţa 

juridică din partea angajatorului în faţa organelor de urmărire penală şi 
a instanţelor judecătoreşti se acordă contra-cost sau cu titlu gratuit, ceea 

ce afectează predictibilitatea şi accesibilitatea acesteia. De asemenea, 
norma este imperfectă, deoarece nu se precizează în mod expres în ce 

constă asistenţa juridică şi, totodată, în textul propunerii legislative nu 

sunt preconizate soluţii legislative care să stabilească sancţiunea în 

ipoteza nerespectării acestei obligaţii a angajatorului.
Ca urmare, este necesară reformularea corespunzătoare a normei.
9. La pct.5, referitor la norma propusă pentru art9 alin.(32), 

pentru un spor de rigoare a exprimării şi pentru corelare cu alin.(29) la 

care se face trimitere, recomandăm completarea textului, în partea de 

final, cu sintagma ..pentru lucrările de înregistrare sistematică, precum 

şi pentru lucrările de întocmire a planurilor parcelare^\
10. La pct.ll, referitor la textul propus pentru partea dispozitivă 

a artl3 alin.(15), pentru unitate terminologică, trimiterea la Codul civil 

se va face astfel: ,JLegea nr.287/2009privind Codul civil, republicată, 
cu modificările ulterioare''.

Totodată, semnalăm că în text sunt două enumerări marcate cu 

litera b), fiind necesară marcarea acestora în mod corespunzător.
La prima enumerare marcată cu lit.b), semnalăm că nu se respectă 

prevederile art.49 alin.(2) din Legea nr.24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora o enumerare 

distinctă, marcată cu o literă, nu poate cuprinde, la rândul ei, o altă 

enumerare.
11. La pct.l4, în ceea ce priveşte textul propus pentru art.22 

alin.(l'), pentru precizia normei de trimitere, sintagma ..prevăzută la 

pct.2.4 Ut. b, cap.II din Anexa nr. VIII a Legii-cadru nr. 153/2017” va fi 
redată astfel: ..prevăzută în anexa nr.VIII, capitolul II, Ut,A, pctl, 

pct,2,4, litb) la Legea-cadru nr. 153/2017";
12. La pct.17, referitor la textul propus pentru art.41 alin.(8^) 

Iit.a), este necesară reanalizarea şi reformularea sintagmei ..cu excepţia 

situaţiilor prevăzute la lit.c), d) şi e)". întrucât la lit.c), d) şi e) se 

menţionează documentele în baza cărora se efectuează notarea posesiei. 
Formulăm prezenta observaţie, în corespunzător, şi pentru textul propus 

pentru lit.c).
La norma preconizată pentru lit.c), întrucât se face trimitere la 

aceeaşi literă, este necesară eliminarea referirii la aceasta.
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13. La art.II, semnalăm că sintagma ,Jncepând cu data intrării în 

vigoare a prezentei legf trebuie corelată cu prevederile art.l2 alin.(2) 

din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 

cărora „(%) începând cu anul 2023, salariile de bază, soldele de 

funcţie/salariile de funcţie şi indemnizaţiile de încadrare se stabilesc 

prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi în anexele nrJ-VIII cu 

salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare!''.
Astfel, în ipoteza în care prin prezenta propunere legislativă se 

intenţionează să se instituie o normă derogatorie de la dispoziţiile art.l2 

alin.(2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările 

ulterioare, acest aspect trebuie evidenţiat în partea de debut a normei, 
prin sintagma ,J^rin derogare de la prevederile art. urmând ca 

norma să fie reformulată în mod corespunzător.
Totodată, pentru un spor de rigoare a exprimării, sintagma Ja 

anexa nr. VIII cap.IIlit.A pct.Ipct.2.4 Ut aşi b) şi la anexa nr. VIII cap.II 

lit.C lit.b) la Legea-cadru" şi „art. 12 alin.(2) din Legea-cadru 

nr.l53/20IT' va fi reformulată astfel: „în anexa nr.VIII, capitolulIf 

litera A, punctul /, punctul 2, subpunctul 2,4 literele a) şi b) şi litera 

Cf litera b) la Legea-cadru".
14. în aplicarea dispoziţiilor art.70 din Legea nr.24/2000, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, recomandăm completarea 

propunerii legislative cu un nou articol, marcat ca aitlll, care să cuprindă 

dispoziţiile de republicare a Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare 

nr.7/1996, cu următoarea redactare:
,A^tJIL - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare 

nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.720 din 24 septembrie 2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea 1, dându-se textelor o nouă 

numerotare".

Bucureşti
Nr.41/13.0L2022
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Mi- ^ EVENIMENTE SUFERITE de actul... ■“Şr

H.G. nr. 294/2015
Hotărâre privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023

M. Of. nr. 309/6 mai 2015

1 .modificări prin H.G. nr. 404/2017 M. Of. nr. 457/19 iun. 2017
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului 
naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023

modifică art. 2 alin. (1) - (3), arî. 3, ari. 4 
aîin.(3), ari. 5;
modifică şi înlocuieşte anexa;

introduce alin. (2_î) la art. 4, alin.(3) la 
art. 7

2 completat prin H.G. nr. 788/2017 M. Of. nr. 863/1 nov. 2017
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr, 
294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru 
şi carte funciară 2015-2023

introduce alin. (2_2) la ari. 4. alin. (3_1) la 
art. 5 şi anexa nr. 2
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EVENIMENTE SUFERITE de actul’.:.

M. Of. nr. 252/20 apr. 2010L. nr. 69/2010
Legea responsabilităţii fiscal-bugetare

republicare cu 
renumerotare

IM. Of. nr. 472/4 iun. 2020 
Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010

1

în anul 2022, prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 69/2010, republicată, nu se aplică (Legea nr. 312/2021 - M 
Of. nr. 1228/24 dec. 2021)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

L. nr. 500/2002

Lege privind finanţele publice
(V. Decizia I.C.C.J. nr. 10/2011 - M. Of. nr. 786/4 nov. 2011 (art. 19))

M. Of. nr. 597/13 aug. 2002

promulgată prin D. nr. 677/20021 M. Of. nr. 597/13 aug. 2002 
Decret pentru promulgarea Legii privind finanţele publice

2 modificări prin L. nr. 314/2003 M. Of. nr. 506/14 iul. 2003
Lege pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice

modifică art. J 5

3 rpodificări prin L. nr. 96/2006 M. Of. nr. 380/3 mai 2006 
Lege privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

modifică în mod corespunzător art. 6J alin.
(3)

^ modificări prin H.G. nr. 1865/2006 M. Of. nr. 12/8 ian. 2007
Hotărâre pentru modificarea limitelor valorice privind 
competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico- 
economice ale obiectivelor de investiţii noi

modifică limitele valorice prevăzute la art. 
42 alin. (1)

5 modificări prin O.U.G. nr. 34/2009 M. Of. nr. 249/14 apr. 2009
Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetară pe 
anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar - fiscale

aprobată prin L. nr. 227/2009

suspendă până la 37 decembrie 2009 
aplicarea dispoziţiilor art. 21 alin. (4)

M.Of. nr. 402/12 iun. 2009

6 modificări prin H.G. nr. 406/2009 M. Of. nr. 266/23 apr. 2009
Hotărâre pentru modificarea limitelor valorice privind 
competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico- 
economice ale obiectivelor de investiţii noi

modifică limitele valorice prevăzute la art. 
42 alin. (1)

7 modificări prin L. nr. 227/2009 M. Of. nr. 402/12 iun. 2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 
reglementarea unor măsuri financiar-âscale

aprobă O.U.G. nr. 34/2009

8 modificări prin L. nr. 305/2009 M. Of. nr. 680/9 oct. 2009
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică şi pentru modificarea şi completarea 
art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

modifică art. 52 alin. (7): 
introduce alin. (7_J) la art. 52

9 completat prin O.U.G. nr. 57/2010 M. Of. nr. 436/29 iun. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea unor acte 
normative din domeniul finanţelor publice

aprobată prin L.nr. 22/2011

, introduce alin. (9) şi (10) la art. 52

M. Of. nr. 184/16 mar. 2011

10 modificări prin O.U.G. nr. 121/2010 M. Of. nr. 890/30 dec. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind 
formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria 
statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice

aprobată cu modificări şi L. nr. 125/2011 
completări prin

, modifică art. 52 alin. (9) Ut. a)

M. Of. nr. 433/21 Iun. 2011
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” modificări prin L. nr. 22/2011 M. Of. nr. 184/16 mar. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din 
domeniui finanţelor publice

aproba O.U.G. nr. 57/20J0

12 modificări prin O.U.G. nr. 37/2011 M. Of. nr. 285/22 apr. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
contabiiităţii nr. 62/1991 şi pentru modificarea aitoracte 
normative incidente

aprobată prin L. nr. 32/2012

abroga art. 74 alin. (J) Hi. d)

M. Of. nr. 181/21 mar. 2012

’3 modificări prin L. nr. 125/2011 M. Of. nr. 433/21 iun. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 121/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvemuiui nr. 146/2002 privind formarea şi 
utiiizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru 
modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele 
publice

aproba cu modijicori O.U.G. nr. 12J/20J0

u completat prin M. Of. nr. 460/30 iun. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 47 din Legea 
nr. 500/2002 privind finanţele publice

aprobată prin L.nr. 22/2012

O.U.G. nr. 63/2011 introduce alin. (4_1) la art. 47

M. Of. nr. 28/13 ian. 2012

15 modificări prin L. nr. 22/2012 M. Of. nr. 28/13 ian. 2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvemuiui 
nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice

aproba O.U.G. nr. 63/20J]

16 completat prin O.U.G. nr. 47/2012 M. Of. nr. 635/6 sep. 2012 introducepct. 3_l la art. 2, pct. 35_J la 
art. 2, art. 28_J. art. 2S_2. art. 35_1, alin. 
(]_1) la art. 49

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

M. Of. nr. 213/15 apr. 2013aprobată cu modificări şi L. nr. 98/2013 
completări prin

17 modificări prin M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

L nr. 187/2012 modifică, la data de J februarie 2014, art.
7J

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

18 modificări prin L. nr. 98/2013 M. Of. nr. 213/15 apr. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

aprobă O.U.G. nr. 47/2012
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19 modificări prin L. nr. 270/2013 M. Of. nr. 642/18 oct. 2013
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 
privind finanţele publice

modifică ori. 2 pct. '2. 3, 5, 9. Î3. 15. J6.
30, 33. 34. 39, 43. ari. 4. ari. 10. an. 15 
alin. {}) şi (3), ort. 16 alin. (1) Iii. c). an. 19 
IU. d). an. 20, an. 21, an. 22 alin. (I). ari. 
22 alin. (2) Iii. a) şi c). an. 24. ari. 26 Ut. 
b). an. 28_2, an. 29 alin. (4), an. 31, an. 
32. an. 33. an. 34 alin. (1), (4) şi (5). an.
35 alin. (1), an. 35 alin. (4), an. 36. ari.
38, an. 39. an. 42. an. 43. ari. 44, ari. 47. 
an. 50. ari. 52. ari. 55. ari. 56 alin. (2), an. 
57 Ut. b), an. 58 alin. (2). an. 59 alin. (2). 
an. 61 alin. (3). ari. 66. art. 68 alin. (4). 
art. 70 alin. (3). art. 72 alin. (1) Ut. a) şi b); 
introduce pct. 3_2. 3_3, 7_1 - 7_3. S_1 şi 

8_2, pct. 20_1, pct. 27_1 şi 27_2. pct. 37_1, 
pct. 40_l la art. 2. alin. (2) şi (3) la an. 2, 
alin. (2) şi (3) la art. 6. art. 7_}, an. I4_l. 
alin. (2_1) la art. 17, alin. (3_1) la art. 17, 
Ut. b_l) - b_3) la art. 19. Ut. b_l) la an. 28. 
art. 28_3 - 28_5. alin. (2_1) la art. 30, 
.secţiunea 1_1 cu art. 30_1 - 30_5 la cap.
IU, alin. (3_1) la art. 35. art. 38^1. art. 
43_1. art. 46_1. aii. 47_1, alin. (3) la art. 
59, alin. (8) la an. 61. alin. (4) - (6) la art, 
70. an. 73_1. art. 75_1; 
abrogă art. 2 pct. 7 şi 12, an. 19 Ut. k), art. 
29 alin. (6), art. 40, art. 46, art. 53 alin. (3)

20 completat prin iM. Of. nr. 241/4 apr. 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 52 din Legea 
nr. 500/2002 privind finanţele publice

aprobată prin L.nr. 111/2014

O.U.G. nr. 15/2014 introduce alin. (9_l) la art. 52

M. Of. nr. 526/15 iul. 2014

21 modificări prin L. nr. 111/2014
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice

M. Of. nr. 526/15 iul. 2014 aprobă O.V.G. nr. 15/2014

22 modificări 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 şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

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

modifică art. 19 Ut. b_2) şi b_3):

prorogă termenul de intrare în vigoare a 
art, 28_5. 52 şi 70 (astfel cum au fost 
modificate/introduse prin L. nr. 270/2013) 
la 1 ian. 2017

M. Of. nr. 408/30 mal 2016

23 modificări prin L. nr. 112/2016 iM. Of. nr. 408/30 mai 2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 41/2015 şi modifică art. 19 Ut. b_2)

2“ completat prin L. nr. 104/2016 M. Of. nr. 409/31 mai 2016
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

aprobă cu completăii O.U.G. nr. 34/2015 
şi introduce alin. (I0_1) la art. 52

Consiliul Legislativ - 10 ianuarie 2022 Pag. 3 din 4



....• '.*'' - “■.r**»îua^pBki;trf^'.'.v*as*.*'r 'TT3-.-sJOTMîSrî'.T’. TSW”

25 modificări prin M. Of. nr. 79/30 ian. 2017O.U.G. nr. 9/2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare in anul 
2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L, nr. 115/2017 
completări prin

suspenda aplicarea prevederilor arî. 4. ari.
26 Ut. h), ari. 28_5, art. S6 şi art. 57 Iii. b) 
referitoare la creditele de angajament până 
la data de I ianuarie 2018

M. Of. nr. 403/29 mai 2017

26 modificări prin L nr. 292/2021 M. Of. nr. 1172/10 dec. 2021
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 31/2021 privind derogarea de la prevederile art. 47 alin. (6) 
din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

aprobă O.U.G. nr. 31/202J
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EVENIMENTE SUFERITE de actul i;. .V»

L nr. 7/1996
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare

(v. D.C.S.J. nr. 11/2001 (art. 52 alin. (2) - M. Of. nr. 230/7 mai 2001; D.C.C. nr. 467/2008 (ari. 50 alin. (2) teza a doua) - M. Of. nr. 
422/5 mai 2008; Decizia nr. LXXII (72)/2007 - M. Of. nr. 685/7 oct. 2008 (art. 50)); Decizia I.C.C.J. nr. LXXXVI (86)/2007 - M. Of. 
nr. 697/14'oct. 2008): D.C.C. nr. 1514/2011 (art. 45 alin. (3) • (6)) - M. Of. nr. 24/12 ian. 2012)

,M. Of. nr. 61/26 mar. 1996

^irepublicare cu 
irenumerotare

]M. Of. nr. 720/24 sep, 2015 
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare

^irectificare jM. Of. nr; 825/5 nov. 2015 art. 47 alin. (4) şi (5)
RECTIFICARE

: [m! ol nr7'923/l'f clecr2^5 ’
Ordonanţă de urgentă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscaLbugetare

3;modificăii prin O.U.G. nr. 57/2015 abrogă art. 9 alin. (5)

“imodificări prin __p.U.G. nr 35/2016 ^ ^ [M^Of. nr. 489/30 iun. 2016 _ modijică art. 3 alin. (6), art. 9 alin. (8). (32,
Ordonanţă de urgentă privind modificarea şi completarea Legii şi (37), ari. 9 alin. (28) Iii. a), art. 12 alin. 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (9). ari. 14 alin. (2). (5) şi (9). art. 23 pci. A 

Ui. b), art. 23 pct. B Ui. a), art. 41 alin. (7);aprobată cu modificări prin L. nr. 243/2016 M. Of. nr. 975/6 dec. 2016

introduce alin. (6_1) - (6_4) la art. 3. alin. 
(SJ) la ari. 9. alin. (13J) - (13J) la art. 
9. Ut. c) şi d) la art. 9 alin. (28), alin. 
‘(34J)- (34J2) la art. 9, alin. (38) la art. 
9, alin. (5)-(10) la art. 10, alin. (22_î) - 
(22_11) la art. 11, alin. (9_1) - (9_3) la art. 
12. alin. (3_1) la art. 14, alin. (9_1) - (9J) 
la art. 14. alin. (3) - (5) la art. 34, alin. 
(2_1) la art. 40:

abrogă art. 9 alin. (36)

5 modificări prin L. nr. 243/2016 ■ M. Of. nr. 975/6 dec. 2016 ^aprobă cu modificări şi completări O. U.G. 
nr. 35/2016 şi modifică art. 9 alin. (8_J}. 
art. 9 alin. (28) Ut. d), ari. 9 alin. (34_^3) şi 
(34JI)

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului 
nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

6|modificări prin O.U.G. nr. 98/2016 I Iţyi. Of. nr. 1,030/21 dec. 2016
Ordonanţă de urgentă pentru prorogarea unor termene, 
instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru 
finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în 
cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru 
finanţarea Proiectului pri\^nd reforma sistemului judiciar, 
semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea 
nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 111/2017 . 
completări prin

■modifică art. 3 alin. (3) şi art. 9 alin. (34_7,

M. Of. nr. 399/26 mai 2017 .
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M. Of. nr. 399/26 mai 2017L. nr. 111/2017modificări prin modifică ari. 9 alin. (9) şi (34_7) şi aii. 41 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului alin. (5);
nr, 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor introduce alin. (8 1) la art. 11 şi lil. i 1) la 
noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea , 95 , p. ~ ~
activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul ' ’
Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională abrogă art. 9 alin. (34_11) 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea 
Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la 
Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.
205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

7

8 modificări prin O.U.G. nr. 90/2017 M. Of. nr. 973/7 dec. 2017 modifică art. 9 alin. (2) şi (3);
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unorlermene

aprobată cu completări prin L. nr. 80/2018
introduce alin. (3_1) - (3_3) şi (4_1) la art.

M. Of. nr. 276/28 mar. 2018 9

9 modificări prin O.U.G. nr. 31/2018 M. Of. nr. 353/23 apr. 2018 modifcă art. 3 alin. (3), ari. 9 alin. (34_1),
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii (34_5), (34_6) şi (34_7). art. 14 alin. (1) şi 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (2) şi art. 41 alin. (1) şi (5);

aprobată cu modificări şi L. nr. 185/2018 
completări prin

M. Of. nr. 638/23 iul. 2018

introduce alin. (1_1). (3_4) şi (12_1) la art. 
9, alin. (16) la art. 13. art. 22_1 şi alin. 
(5_}) şi (5_2) la art. 41;

abrogă an. 11 alin. (1) şi alin. (2) lil. p). şi 
an. 41 alin. (7)

■'0 modificări prin L. nr. 185/2018 M. Of. nr. 638/23 iul. 2018 modifcă art. 9 alin. (7) şi (11). art. 9 alin. 
(25), art. 11 alin. (2) Ut. p). art. 13 alin. (2) 
şi partea introductivă a alin. (7). art. 14 
alin. (7), art. 22 alin. (13). art. 22_1 alin. 
(1), art. 31 alin. (6). art. 35 alin. (5) şi (6), 
art. 37 alin. (5) şi art. 41 alin. (1). (8) şi (9).

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

introduce alin. (6) - (12) la art. 2, alin. 
fj), (2_2), (9_1) şi (11_1) la art. 3. alin. 
(6_1) la art. 14. alin. (5) - (7) la art. 24, 
alin. (7) la art. 35 şi alin. (1_1) la art. 41;

abrogă art. 11 alin. (2) Ut. s). art. 13 alin. 
(8), (9) şi (10). art. 26 alin. (3) - (6) şi art. 
41 alin. (3) Ut. d);
abrogă ort. 1 pct. 6 din O.U.G. nr. 31/2018 
care abroga art. 11 alin. (l)
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” modificări prin L nr. 105/2019 M. Of. nr. 392/20 mai 2019
Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiiiare nr. 7^996, precum şi pentru modificarea 
şi completarea altor acte normative

modifică ari. 3 alin. (2) - (2^2). aii. 4 Hi. 
d), ari. 9 alin. (6) ^i (7). an. 9 alin. (10). 
(12_}) şi (29). an. 9 alin. (30). ort. 9 alin. 
(32) şi (34). ah. 11 alin. (1) şi alin. (2) Ut. 
p). ah. 13 alin. (2), ah. 22 alin. (10). ah. 
24 alin. (5) şi (6), oh. 33 alin. (1). ah. 41 
alin. (3) Ut. b) şi c). ah. 41 alin. (3_2) şi 
alin. (8) Ut. b). ah. 41 alin. (9). ah. 45 alin.
(2):
inti'oduce alin. (2^3) şi (2_4) la ah. 3, Ut. 
r_l) la ah. 4. alin. (7_1) la ah. 9, alin. 
(29_1) la ah. 9, alin. (14_1) şi (14_2) la 
ah. 13. alin. (10) -(12) la ah. 28. alin. 
(3_1) la ah. 37. alin. (5) - (12) la ah. 40, 
alin. (3_1) şi alin. (10) la ah. 41; 
abroga ah. 9 alin. (31). ah. 24 alin. (7), 
ah. 29 alin. (5). ah. 36 alin. (1) Ut. b), ah. 
40 alin. (2)

12 modificări prin L. nr. 251/2019 M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019
Lege pentru modificarea Legii cadastruiui şi a publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996

modifică ah. 3 alin. (2_1) şi (2_2) şi ah. 9 
alin. (30) şi (34_5)

13 completat prin O.U.G. nr. 61/2020 M. Of. nr. 381/12 mai 2020
Ordonanţă de urgenţă privind completarea Legii cadastrului şi 
a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ

introduce ah. 28 1

1*1 modificări prin L. nr. 192/2020 M. Of. nr. 767/21 aug. 2020
Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996

modifică ah. 9 alin. (29), ah. 9 alin. (30). 
ah. 9 alin. (32) şi ah. 9 alin. (34_5); 
introduce Ut. e) la art. 9 alin. (28)

13 modificări prin L. nr. 264/2021 ■M. Of. nr. 1065/8 nov. 2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastmlui şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea 
art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

modifică ah. 3 alin. (1) şi (6)-(6_2). ah. 3 
alin. (6_3). ah. 4 Ut. d). art. 9 alin. (9) şi 
(29). art. 9 alin. (30). (34) şi (34_1), art. 9 
alin. (34_5), art. 11 alin. (2) Ut. g), ah. 14 
alin. (1) şi (8), ah. 24 alin. (5) şi (6). ah. 
28_1 alin. (1) şi alin. (2), art. 28_1 alin. (3) 
şi (4), art. 40 alin. (2_1) şi (3), art. 40 alin. 
(d). (5), (8) şi (12). an. 41 alin. (8), ah. 46 
alin. (1), art. 47 alin. (1); 
introduce Ut. d_l) la art. 4. alin. (29_2) la 
art. 9. alin. (12) la ah. 14. alin. (2_1) la 
an. 22. alin. (2_1) la art. 28_1. alin. (6)-(S) 
la art. 2S_1. alin. (3_1) !a ah. 40, alin. 
(8_1) la art. 41. ah. 41_1; 
abrogă ah. 9 alin. (34_2), ah. 14 alin. (9)

i6,modificări prin O.U.G. nr. 130/2021 M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

modifică art. 9 alin. (2), (3_l) şi (3_3): 
introduce alin. (2_1) şi (2_2) la ah. 9
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EVENIMENTE SUFERITE degetul.. .

M. Of. nr. 431/1 aug. 2001

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor

L. nr. 453/2001

[rectificare M. Of. nr. 712/8 nov. 20011 recti/ică ari. Ipunctul 16, punclul 26 $1 
anexa nr. 7Rectificare
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L. nr. 453/2001
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor

M. Of. nr. 431/1 aug. 2001

1 irecîificare ;M. Of. nr. 712/8 nov. 2001 - _ reclifică ari. Ipunctul Î6, punctul 26 şi
anexa nr. 1Rectificare
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 492/28 iun. 2017L. nr. 153/2017
Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

promulgată prin D. nr. 580/2017 M. Of. nr. 492/28 iun. 2017
Decret pentru promulgarea Legii-cadru privind salarizarea 
personalului plătit din fonduii publice

1

2 modificări prin O.U.G. nr. 91/2017 M. Of. nr. 978/8 dec. 2017 modifică an. 16 alin. (1), (2) şi (10), an.
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii- 17, ari. 18 alin. (1), ari. 25 alin. (2). an. 26 
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice

alin. (3), art. 29 alin. (2). an. 38 alin. (3) 
Ut. c), an. 39. an. 40, an. 44 alin. (I) pci. 
30, anexele nr. 1. V.U VW:aprobată cu modificări şi L. nr. 79/2018 

completări prin
M. Of. nr. 276/28 mar. 2018

modifică şi completează anexele nr. II şi
IX;

introduce alin. (7) la an. 10, alin. (10_!)- 
(!0_5) la an. 16, alin. (5) şi (6) la an. 18, 
alin. (5) la art. 25 şi Ut. b) şi i) ia art. 38 
alin. (3)

3 modificări prin L. nr. 79/2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

M. Of. nr. 276/28 mar. 2018 aprobă cu modificări şi completări O.U.C. 
nr. 91/2017 şi modifică art. 22. an. 29, an. 
38 alin. (3) Ut. b) şi Ut. d). anexa nr. 1, 
anexa nr. II, anexa nr. HI. anexa nr. V. 
anexa nr. VI, anexa nr. VIII. anexa nr. IX;

introduce alin. (10_1) - (10_6) la art. 16. 
alin. (!_1) şi (I_2) la art. 33. Ut. d_l) la 
art. 38 alin. (3). lit.j) la an. 38 alin. (3). 
completează anexa nr. II. anexa nr. V. 
anexa nr. VIII, anexa nr. IX

modificări prin M. Of. nr. 276/28 mar. 2018 modifică an. 11 alin. (1). art. 38 alin. (3) 
Ut. d). anexa nr. II; 
completează anexa nr. VIII

L. nr. 80/2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscai-buge^re, modificarea 
şl completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene

5 rectificare M. Of. nr. 328/13 apr. 2018 rectifică anexa nr. VIII
RECTIFICARE

6 modificări prin O.U.G. nr. 41/2018 modifică art. 25 alin. (3), an. 38 alin. (3) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii- Ut. g). anexa nr. 1, anexa nr. 11:

introduce alin. (7) şi (8) la an. 18. alin. (6) 
la art. 25, Ut. d_2) la art. 38 alin. (3). alin. 
(6J) la art. 38

M. Of. nr. 433/22 mai 2018

cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice

M. Of. nr. 296/17 apr. 2019aprobată cu modificări şi L.nr. 61/2019 
completări prin

7 modificări prin L. nr. 234/2018 M. Of. nr. 850/8 oct. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 
privind Consiliul Superior al Magistraturii

. modifică anexa nr. V capitolul VIII art. 12 
alin. (2) şi (5)
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modifică anexele nr. I. II. V. VIII; 
completează anexa nr. VIII

8 modificări prin Lnr. 287/2018 M. Of. nr. 1029/4 dec. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

smodificări prin O.U.G. nr. 107/2018 M. Of. nr. 1058/13 dec. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

aprobată prin L. nr. 91/2019

prevederile aii. 26 alin. (4)~(6) intră în 
vigoare la data de I ianuarie 2021

M. Of. nr. 354/8 mai 2019

10 completat 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

introduce alin. (4_I) la aii. 38

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

11 modificări prin L. nr. 61/2019 M. Of. nr. 296/17 apr. 2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 41/2018 pentnj modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

modifică art. 17 alin. (4), anexa nr. I cap. i 
Ut. B aii. 4, anexa nr. I cap. / Ut. B art. 16. 
anexa nr. I cap. III Ut. B nr. crt. 4. anexa 
nr. I cap. III Ut. C nr. crt. I şi 3 şi anexa nr. 
VII cap. II aii. 10 Ut. a); 
introduce alin. (4_2) Ia art. 38. alin. (8) la 
art. 38. alin. (3_I) la anexa nr. II cap. II 
art. 6. pct. I_] la nota din anexa nr. V cap. 
V, nr. crt. 7_I la anexa nr. VIII cap. II Ut. 
C la tabelul de la Ut. b) şi pct. I_I la anexa 
nr. VIII cap. II Ut. C la nota tabelului de la 
Ut. b);
completează nota de la anexa nr. VIII cap. 
I Ut. A pct. I Ut. c)

12 modificări prin L. nr. 91/2019 M. Of. nr. 354/8 mai 2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

aprobă O.U.G. nr. 107/2018

13 completat prin L. nr. 105/2019 M. Of. nr. 392/20 mai 2019
Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7^996, precum şi pentru modificarea 
şi completarea altor acte normative

introduce alin. (I_I) la art. 18

i« modificări prin O.U.G. nr. 31/2019 M. Of. nr. 403/23 mai 2019
Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri 
bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

modifică anexa nr. I a cap. III, Ut. E. art. 5 
alin. (3)

15 modificări prin O.U.G. nr. 58/2019 M. Of. nr. 553/5 iul. 2019 modifică anexa nr.I cap. III Ut. E
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

aprobată prin L. nr. 91/2021 M. Of. nr. 413/20 apr. 2021
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16 modificări prin L. nr. 131/2019 M. Of. nr. 575/15 iul. 2019
Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017.privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice

modi/icâ anexa nr. 1 cap. 1 Hi. B ari. 16

17 modificări prin M. Of. nr. 589/18 iul. 2019L. nr. 129/2019
Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şl 
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

modifică anexa nr. VIII fi anexa nr. IX

10 modificări prin U. Of. nr. 2/6 ian. 2020L. nr. 5/2020 
Legea bugetului de stat pe anul 2020

modifică anexa nr. 1

Publicat şi în M. Of. nr. 2 bis/6 ian. 2020

19 modificări prin O.U.G. nr. 1/2020 M. Of. nr. 11/9 ian. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

modifică anexele nr. 1 şi VI: 
introduce alin. (5) la aii. 33

20 modificări prin O.U.G. nr. 23/2020 M. Of. nr. 106/12 feb. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

modifică anexa nr. VIII

21 modificări prin L. nr. 42/2020 M. Of. nr. 287/6 apr. 2020
Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice

modifică anexele nr. I şi 111

22 modificări prin L. nr. 51/2020 M. Of. nr. 340/27 apr. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

modifică anexa nr. II: 
introduce alin. (4_3) la aii. 38

23 modificări prin L. nr. 64/2020 M. Of. nr. 428/21 mai 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

modifică anexa nr. I: modifică şi 
completează anexa nr. 11: 
introduce alin. (4_4) la art. 38

24 modificări prin D.C.C. nr. 221/2020 M. Of. nr. 594/7 iul. 2020
Decizia nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. (termenul se împlineşte la 20 august 2020),

după care operează prcedenlc ar, 7.7 
din Constituţie

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile 
O.U.G. nr. 23/2020. in ansamblu!său

25 modificări prin O.U.G. nr. 114/2020 M. Of. nr. 614/13 iul. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact în domeniui achiziţiilor publice

completează anexa nr. VIII

26 completat prin M. Of. nr. 647/22 iul. 2020L. nr. 141/2020
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative şi 
prelungirea unor termene

aprobă cu modificări şi completări O. U.G. 
nr. 67/2020 şi introduce alin. (2_I) la art.
25
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27 imodificări prin L. nr. 156/2020 M. Of. nr. 662/27 iul. 2020
Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice

modifică anexa nr. 1 cap. III Ui. B nr. cri. 5 
şi Ui. C nr. cri. 3

28 completat prin L. nr. 157/2020
Lege pentru completarea anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
pubiice

M. Of. nr. 662/27 iul. 2020 introduce ari. 15 I la anexa nr. VI

29 modificări prin O.U.G. nr. 135/2020 M. Of. nr. 751/18 aug. 2020
Ordonanţă de urgentă cu privire la rectificarea bugetuiui de 
stat pe anui 2020, modificarea unor acte normative şi 
stabilirea unor măsuri bugetare

modifică ari. 38 alin. (4_I) Ui. c)

30 modificări prin L. nr. 206/2020 iM. Of. nr. 858/18 sep. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

modifică şi completează anexa nr. II şi VIII

3’ completat prin L. nr. 229/2020 M. Of. nr. 1030/4 nov. 2020
Lege pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătii din fonduri publice

introduce alin. (9) la art. 38

Măsurile prevăzute la art. 38 alin. (9) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului piătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost completată prin prezenta lege. 
se aplică începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi.

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

Prevederile art. 26 alin. (4)—(6) intră în 
vigoare la data de I ianuarie 2022

33 modificări prin L. nr. 91/2021 M. Of. nr. 413/20 apr. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului 
nr. 58/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

apivbă O.U.G. nr. 58/2019

34 admisă excepţie D.C.C. nr. 413/2021 
de neconst. prin

,M. Of. nr. 687/12 iul. 2021
Decizia nr. 413 din 10 iunie 2021 referitoare la excepţia de 
neconstitutionalitate a sintagmei 'alte instituţii de spectacole 
sau concerte' cuprinsă la pct. I din capitolul (din anexa nr. III 
la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice

sintagma „alte instituţii de spectacole sau 
concerte " cuprinsă la pct. I din capitolul I 
din anexa nr. III

35 modificări prin L. nr. 220/2021 M. Of. nr. 732/26 iul. 2021
Lege pentru modificarea anexei nr. I la Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

modifică anexa nr. I Ut. C nr. cri. 1 şi 3 din 
tabel şi Ut. E art. 9 alin. (I) Ut. a) pct. (i)

36 modificări prin L. nr. 288/2021 M. Of. nr. 1171/10 dec. 2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

modifică art. 22 alin. (2) şi anexa nr. I: 
introduce alin. (3) la art. 22
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37 modificări prin O.U.G. nr. 131/2021 M. Of, nr. 1201/17 dec. 2021 prevederile art. 26 alin. (4)—(6) intră în 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor vigoare la data de ] ianuarie 2027 
acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

38 modificări prin O.U.G. nr. 130/2021 - U. Of. nr. 1202/18 dec. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
compietarea unor acte normative

Prevederile art. 26 alin. (4)—(6) intră în 
vigoare la data de î ianuarie 2027
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

L. nr. 18/1991 M. Of. nr. 37/20 feb. 1991

Legea fondului funciar
(v. D.C.C. nr. 342/1997 (art. 47 alin. (1), (2), (3), care au devenii art. 68 după republicarea L. nr. 18/1991) - M. Of. nr. 333/27 
nov. 1997; D.C.C. nr. 392/1997 (art. 26 alin. (5) şi art. II din L. nr. 169/1997) - M. Of. nr. 299/4 nov. 1997; D.C.S.J. nr. 1/2000 
(art. 53 alin. (2) ■ M. Of. nr. 493/9 oct. 2000); D.I.C.C.J. nr. XI/2007 (art. 8.13 alin. (2) - M. Of. nr. 733/30 oct. 2007): D.I.C.C.J. 
nr. 15/2011 - M. Of. nr. 827/22 nov. 2011 (art. 53)

^ republicare M. Of. nr. 1/5 ian. 1998
Legea fondului funciar *)*) Republicată

^ modificări prin O.U.G. nr. 1/1998 M. Of. nr. 26/26 ian. 1998
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea articolului 9 din 
Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată 

aprobată cu modificări prin L. nr. 218/1998

modifica ari. 9 alin. (S), (8) şi (10)

M. Of. nr. 453/26 nov. 1998

3 modificări prin L. nr. 54/1998 M. Of. nr. 102/4 mar. 1998 
Lege privind circulaţia Juridică a terenurilor

abrogă cap. V ari. 66 - 73

^ modificări prin O.G. nr. 90/1998 M. Of. nr. 316/27 aug. 1998
Măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de 
aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991 

aprobată cu modificări prin L. nr. 209/1998

prelungeşte termenul de aplicare şi 
finanlarepână la 3J decembrie 1999

M. Of. nr. 432/16 nov. 1998

s modificări prin L. nr. 218/1998
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.1/1998 pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului 
funciar nr.18/1991, republicată

M. Of. nr. 453/26 nov. 1998 modifică art. 9 alin. (3), (8). (10)

modificări prin O.U.G. nr. 168/1999 M. Of. nr. 536/3 nov. 1999
Măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de 
aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

aprobată prin L. nr. 224/2001

prelungeşte tennenul de finalizare şi 
finanţare până la 31 decembrie 2000

M.Of. nr. 229/4 mai 2001

^modificări prin L. nr. 1/2000 M. Of. nr. 8/12 ian. 2000
Lege pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 
169/1997

modifică în mod corespunzător

(V. D.C.C. nr. 602/2008 - M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 (art. 31 alin. (3), (4), (7), (8) şi (9)); D.C.C. nr. 603/2008- M. 
Of. nr. 533/15 iul. 2008 (art. 26 alin. (2_4): D.C.C. nr. 605/2009 - M. Of. nr. 415/17 iun. 2009 (art. 24 alin. (1_2). 
(1_^) şi (3) în ceea ce priveşte dreptul foştilor proprietari de a opta pentru atribuirea unei suprafeţe echivalente dii 
fondul forestier proprietate de stat); D.C.C. nr. 652/2009 - M. Of. nr. 415/17 iun. 2009 (art. 24 alin. {1_2), (1_4) şi 
(3) în ceea ce priveşte dreptul foştilor proprietari de a opta pentru atribuirea unei suprafeţe echivalente din fondul 
forestier proprietate de stat); D.I.C.C.J. nr. 23/2011 - M. Of. nr. 791/8 nov. 2011; Decizia I.C.C.J. nr. 2/2014 - M. 
Of.nr. 257/9 apr. 2014)

^modificări prin ,;M. Of. nr. 407/29 aug. 2000
Ordonanţă pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de 
aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi a 
Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi 
ale Legii nr. 169/1997 

aprobată prin L. nr. 228/2001

O.G. nr. 69/2000 prelungeşte termenul de finanţare a 
acţiunilor de punere în aplicare, până la 31 
dec. 2001 inclusiv

M. Of. nr. 230/7 mai 2001
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modifica art. J09: introduce alin. (8) la 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii art.92; Înlocuieşte anexa nr. I 
nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole şi ceior forestiere, soiicitate potrivit 
prevederiior Legii fonduiui funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997. precum şi modificarea şi completarea Legii nr.
18/1991. republicată

aprobată cu modificări şi L. nr. 400/2002 
completări prin

O.U.G. nr. 102/2001 M. Of. nr. 350/29 iun. 20019 modificări prin

M. Of. nr. 492/9 iul. 2002

{V. D.C.C. nr. 603/2008 - M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 (art. I pct. 39_1))

■'0 modificări prin L. nr. 545/2001 M. Of. nr. 659/19 oct. 2001
Lege pentru completarea art. 36 din Legea fondului funciar nr. 
18/1991

introduce alin. (5_J) la art. 36

L. nr. 389/2002” modificări prin M. Of. nr. 469/1 iul. 2002
Lege pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanţării 
acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, republicată, şi a Legii nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, şi ale Legii nr. 
169/1997

proroga termenulpre\'dzut la art.4 până la 
30 iunie 2004

M. Of. nr. 492/9 iul. 2002'2 modificări prin L. nr. 400/2002
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit 
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 
169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 
18/1991. republicată

modifică aii. 109

(v. D.C.C. nr. 603/2008 - M. Of. nr. 533/15 iul. 2008 (art. I pct. 13))

■'3 modificări prin M. Of. nr. 653/22 iul. 2005
Lege privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente

L. nr. 247/2005 modifică art.J J alin. (2). art. 18 alin. (3). 
art.24 alin. (2), art.27 alin. (2). aii.92 alin.
(S);
introduce alin. (2_1) la art.l 1. alin. {2_}) 

ia an.23. alin. (î_l) la art.24. alin. (2_1). 
(2_2) şi (4_î) ta ari. 27. alin.(3) ia aii.52. 
art.l}0_î. art.ll0_2, art.ll0_3; 
abrogă art.60, art.92 alin. (5). art.108. 
an. 109

V. Decizia nr. LII (52)/2007 - M. Of. nr. 140/22 feb. 2008 (art. 16)); D.C.C. nr. 830/2008 - M. Of. nr. 559/24 iul. 
2008 (art. I pct. 60 din titlul I): Decizia I.C.C.J. nr. 27/2011 - M. Of. nr. 120/17 feb. 2012 (titlul VII): Decizia I.C.C.J. 
nr. 12/2015- M. Of. nr. 678/7 sep. 2015 (art. 5 alin. (2) din titlul X)

modificări prin L. nr. 358/2005 M. Of. nr. 1106/7 dec. 2005
Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar 
nr. 18/1991

modifică anexa nr. 1

^5,completai prin O.U.G. nr. 209/2005 M. Of. nr. 1194/30 dec. 2005 introduce alin. (4) la art. 12, Ut. d), e),f) şi
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor g) la art. 110_1, Ut. c). d) şi e) la art. 
acte normative din domeniul proprietăţii IIOJ. alin. (2) la art. IIOJ

aprobată cu modificări prin L. nr. 263/2006 M. Of. nr. 572/3 iul. 2006
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i6imodificăn prin . L. nr. 263/2006 . . M-.91- f^/._5T.2/^_iy!. .2006~
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 209/2005 pentm modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul proprietăţii

__aprobă cu modificări O.U.G. nr. 209/2005
$i modifică an. J JO J Ut. e). an. 110 3 
alin. (2)

17:' nr.'626/20 iul.’2Q06~ '

Lege pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar 
nr. 18/1991

imodificâri prin L. nr. 341/2006 [modifică anexa nr.J

i6[complelaţ prin L. nr. 47/2007 _ __ !m. Of. nr. 194/21 mar. 2007 '__introduce alin. (3) la an. 5

Lege pentru completarea art. 5 din Legea fondului funciar nr.
.18/1991

’9^nodificăr[:prin 1. nr^3^^007 jM. Of. nr. 846/10 dec. 20^__: j ■ modifcă an. 92 alin. (6) 
Lege pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea fondului 
funciar nr. 18/1991

^oimodificăriprin L nr. 67/2010' -■ iM. Of. rir..2'^/6^apr: 20T0 ■
Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 18 din Legea fondului 
funciar nr. 18/1991

^modifică an. 18 alin. (3)

j. [M.’ Of’ nr. ;258/21 apr._^1p

Lege pentru modificarea aiin. (3) al art. 12 din Legea fondului . 
funciar nr. 18/1991

2i[rnodifi(^ pnn___l._nr^ 7J1/2010 modifică art. 12 alin. (3)

1 \M. Of. nr.-496/19 iul. 201022 modificări prin L. nr. 158/2010 .modifică an. 26
Lege pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 
18/1991

IIM. Of. nr. 409/10 iun. 201123[modificări prin L. nr. 71/2011 ^abrogă, la data de 1 oct. 2011. art. 32
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil

(v. D.I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 283/17 apr. 2014)

^ iM- Of fir. 365/30 fnai_2012_^___modifică, la I septembrie 2012. art. 9 alin.
(9), art. 64 alin. (2)

2«[modificări prin L. nr. 76/2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

25|modificări piln " 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. 134/2010 până la J februarie 20J: 
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

-X" '

.1___[abrogă, la data de J februarie 2014, art.
107, an. 110, ari. 110_1 Ut. a) şi art. 110_2 
Ut. a)

26[modificări prin L. nr. 187/2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)
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M. Of. nr. 789/23 nov. 2012
Lege pentai aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 81/2011 privind trecerea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Qf( j 
Publicitate Imobiliară din subordinea Ministerului Administraţiei ~
şi Internelor în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Turismului, precum şi pentru modificarea unor acte normative

L. nr. 219/2012 aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 8J/201I şi introduce alin. (4) la an. 13

2^ modificări prin

O.U.G. nr. 4/2013
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

M. Of. nr. 68/31 ian. 201328 modificări prin prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 124/2010 până Ia 15 febivarie 
2013

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

29 modificări prin O.U.G. nr. 34/2013 M. Of. nr. 267/13 mai 2013
Ordonanţă de urgenţă privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

aprobată cu modificări şi L. nr. 86/2014 
completări prin

modifică art. 78 alin. (1);
introduce alin. (1_1) - (1_3) la art. 78, art.
i07J:
sintagma „păşuni şi fâneje" se înlocuieşte 
cu termenul „pajişti"M. Of. nr. 491/2 iul. 2014

30 modificări prin L nr. 165/2013 M. Of. nr. 278/17 mai 2013
Lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, in natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în 
mod abuziv în perioada regimului comunist în România

introduce alin. (2) • (4) la art. 51: 
abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 18 alin. (3)

3^ modificări prin M. Of. nr. 388/28 iun. 2013L nr. 214/2013
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 cit modificări şi completări O. U. G. 
nr. 4/2013

32 modificări prin L. nr. 86/2014 M. Of. nr. 491/2 iul. 2014 aprobă O.U.G. nr. 34/2013, modifică art.
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 78 alin. 1 _2, înlocuieşte în tot cuprinsul
nr. 34/2013 priwnd organizarea, administrarea şi exploatarea legii sintagma "păşuni şifâne{e" cu
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea sintaema "oaiisii oermanente "
Legii fondului funciar nr. 18/1991 sintagma pajişii permaneme

M. Of. nr. 172/12 mar. 2015 
Lege pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

33|Completat prin L. nr. 38/2015 introduce alin. (3) la art. 100

3^ admisă excepţie D.C.C. nr. 13/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 175/13 mar. 2015
Decizia nr. 13 din 15 ianuarie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1_1) şi (1_3) 
din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 78 alin. (1_2) din 
Legea fondului funciar nr. 18/1991 în forma anterioară 
modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 şi a dispoziţiilor art. 3 lit. e), art. 4 
alin. (1) în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 
86/2014 şi art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şl pentru modificarea şi 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

prevederile art, 78 alin. (1_1) şi 0_3) sunt 
constituţionale în măsura în care 
schimbarea categoriei de folosinţă a 
pajiştilor în Registivl agricol se realizează 
de Ia data intrării în vigoare a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013
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35 admisă excepţie’D.C.C. nr. 748/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 71/1 feb. 2016 prevederile an. 35 alin. (]) suni 
Decizia nr. 748 din 4 noiembrie 2015referttoare la excepţia de consiiluţionale în măsura în care nu 
neconstituţionaiitate a dispoziţiilor ari. 35 aiin. (1) din Legea 
fondului funciar nr. 18/1991, precum şi ale ari. 2 alin. (1) şi (2) 
şi art. 24 aiin. (1), (12) şi (14) din Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

condiţionează dobândirea dreptului de 
proprietate publică prin expropriere, de 
înscrierea acesteia în cartea funciară

36 modificări prin L. nr. 186/2017 M. Of. nr. 598/25 iul. 2017 modifică art. 2 Ut. a), art. 77, art. 78, art. 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar 90, 91, 92, 93 şi 94. art. 101 aîin.(!). art. 
nr. 18/1991 112, 113 şi 114, anexele nr. 1 şi 2 se 

modifică şi se înlocuiesc;

introduce ort. 93_1. Ut. i) şi j) ia art. 111, 
alin. (2) şi (3) la art. 111

37 modificări prin L. nr. 44/2018 M. Of. nr. 69/23 ian. 2018
Lege pentru modificarea şi compietarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi compietarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

modifică art. 92 alin. (2) Ut. c) şi j) şi alin. 
(6), art. 93 alin. (2), art. 93_1 aiin. (2), art. 
94partea introductivă, art. 111 alin. (1) Ut.

j):
introduce art. 92_1: 
abrogă art. 92 alin. (10)-(12)

38 modificări prin L nr. 231/2018 M. Of. nr. 679/6 aug. 2018 modifică art. 23 alin. (2) şi (2_1), art. 92 
Lege pentru modificarea şi compietarea Legii fondului funciar alin. (6) partea introductivă,art. 92_1 alin. 
nr. 18/1991 (2) Ut. a), art. 93 alin. (6), art. 94 partea 

introductivă;
modifică şi înlocuieşte anexa nr. 1;

introduce alin. (3) la art. 24, alin. (1_1) şi 
(2_3) la art. 27, alin. (4_1) la art. 92. alin. 
(2_1) şi (5_1) la art. 93. o nouă liniuţă la 
art. 123 alin. (2);

abrogă art. 92 alin. (7), art. 102 alin. (2)

39modificări prin L. nr. 105/2019 'M. Of. nr. 392/20 mai 2019
Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a introductiva 
publicităţii imobiliare nr. 7^996, precum şi pentru modificarea 
şi completarea altor acte normative

modifică art. 27 alin. (2_3)partea

‘♦“.modificări prin L. nr. 87/2020 M. Of. nr. 551/25 iun. 2020 modifică art. 24 alin. (3) şi art. 27 alin. 
(2_3) partea introductivă şi lit.b)Lege pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

“♦'modificări prin L. nr. 237/2020
Lege pentru modificarea art. 27 alin. (2_3) lit. a) din Legea 
fondului funciar nr. 18/1991

M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020 modifică art. 27 alin. (2_3) lit. a)
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M. Of. nr. 1065/8 nov, 2021modificări prin L. nr. 264/2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr, 7/1996. precum şi pentru modificarea 
art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

modifica art. 12 J
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EVENIMENTE SUFERi'fE^de actur... :r^

L. nr. 287/2009 M. Of. nr. 511/24 iul. 2009

Lege privind Codul civil '
(V. O.I.C.C.J. nr. 4/2013-M. Of. nr. 226/19 apr. 2013 (art. 396-404); D.I.C.C.J. nr. 1/2014 -M. Of. nr. 283/17 apr. 2014; 
D.I.C.C.J. nr. 2/2014- M. Of. nr. 411/3 iun. 2014; Decizia I.C.C.J. nr. 12/2015-M. Of. nr. 678/7 sep. 2015 (art. 1279 alin. (3) 
teza I şi art! 1669 alin. (1))

[m. Of. nr. 505/15 iul. 2011iirepublicare cu
--- ■ Lege privind Codul civil

simodificăn prin L. nr. 60/2012 jM. Of. nr^255/17_ap_r. 2012_
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului 
nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare 
intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

modifică ari. 65S

^^rectificare ■M. Of. nr. 246/29 apr.^013 _ rectifică art. 297 alin. (2) teza a dona
RECTIFICARE

‘'^nodificări prin L. nr. 138/2014 : [M. Of.'nr. 753/16 oct. 2014
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative conexe

modifică art. JJJ2, art. 2445 alin. (1). art. 
2504 alin. (])

5|modificări prin OAJ.G. nr. 1/20Ţ6'~'~ Fm. Of. nr

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte 
normative conexe

aprobată cu modificări şi L.nr. 17/2017 
completări prin

modifică art. 2445 alin. (1)

M. Of. nr. 196/21 mar. 2017 '

6jmodificâri prin L. nr. 17/2017. M. Of. nr. 196/21 mar. 2017 ^modifică art. 2445 alin. (J)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 1/2016 pentnj modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură cMlă, precum şl a unor acte nonnative conexe

^j^misă excepţie D.C.C. nr. 534/2018 ___ i [M. Of. nr^ 842/3 oct. 2018
|de neconst. prin i Decizia nr. 534 din 18 iulie 2018 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 alin. (2) şi (4) din 
Codul civil

“1

^art. 277 alin. (2) (4) sunt con.ttituţionale
în măsura în care permit acordarea 
dreptului de şedere pe teritoriul stalului 
român. în condiţiile stipulate de dreptul 
european, soţilor- cetăţeni ai statelor 
membre ale Uniunii Europene şi/sau 
cetăţeni ai statelor terţe - din căsătoriile 
dintre persoane de acelaşi se.x, încheiate 
sau contractate înîr-un stat membiv al 
Uniunii Europene

^M. Of. nr. 88/27 ian. 2021ej^dincări prin D.c!c. nr. 601/20^ suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
164 alin. (1) (termenul .<:e împlineşte la 12 
martie 2021) după care operează 
prevedeţi le an. 147.din Constituţie

Decizia nr. 601 din-16-iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Codul-
civil
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9 admisă excepţie D.C.C. nr. 601/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 88/27 ian. 2021 an. 164 alin. (1)
Decizia nr. 601 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Codul
civil
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EVENIMENTE SUFERITE de actul... ^

M. Of. nr. 61/26 mar. 1996L nr. 7/1996

Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
(V. D.C.S.J. nr. 11/2001 (art. 52 alin. (2) • M. Of. nr. 230/7 mai 2001; D.C.C. nr. 467/2008 (art. 50 alin. (2) teza a doua) - M. Of. nr. 
422/5 mai 2008; Decizia nr. LXXII {72)/2007 - M. Of. nr. 685/7 oct. 2008 (art. 50)); Decizia I.C.C.J. nr. LXXXVI {86)/2007 - M. Of. 
nr. 697/14 oct. 2008): D.C.C. nr. 1514/2011 (art. 45 alin. (3) - (6)) - M. Of. nr. 24/12 ian. 2012)

■‘.republicare cu 
Tenumerotare

M. Of. nr. 720/24 sep. 2015 
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare

2 rectificare M. Of. nr. 825/5 nov. 2015 art. 47 alin. (4) şi (5)
RECTIFICARE

3 modificări prin O.U.G. nr. 57/2015 M. Of. nr. 923/11 dec. 2015
Ordonanţă de urgenţă pnvind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

abrogă art. 9 alin. (5)

'•modificări prin O.U.G. nr. 35/2016 M. Of. nr. 489/30 iun. 2016 modifică ari. .? alin. (6), art. 9 alin. (8), (32,
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii şi (37), art. 9 alin. (28) Ut. a), art. J2 alin. 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 (9). art. 14 alin. (2). (5) şi (9). art. 23 pct. A 

Ut. b). art. 23 pct. B Ut. a), art. 41 alin. (7);aprobată cu modificări prin L. nr. 243/2016 M. Of. nr. 975/6 dec. 2016

introduce alin. (6_1) - (6_4) la an. 3. alin. 
(SJ) la an. 9. alin. (ISJ) - (13J) la art. 
9, Ut. c) şi d) la art. 9 alin. (28). alin.
(34J) - (34J 2) la art. 9, alin. (38) la art. 
9. alin. (5)-(10) la art. 10. alin. (22_1) - 
(22J1) la art. 11, alin. (9J) - (9J) la art. 
12, alin. (3_1) la art. 14, alin. (9_1) - (9_4) 
la art. 14. alin. (3) - (5) la art. 34, alin. 
(2_1) la art. 40:

abrogă art. 9 alin. (36)

Simodificâri prin L. nr. 243/2016
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

M. Of. nr. 975/6 dec. 2016 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 35/2016 şi modifică art. 9 alin. (8_]). 
art. 9 alin. (28) Ut. d), art. 9 alin. (34_3) şi 
(34 Jl)

Simodificări prin M. Of. nr. 1030/21 dec. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentnj prorogarea unor termene, 
instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru 
finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în 
cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru 
finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, 
semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea 
nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 111/2017 
completări prin

O.U.G. nr. 98/2016 modifică art. 3 alin. (3) şi art. 9 alin. (34_7,

M. Of. nr. 399/26 mai 2017
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M. Of. nr. 399/26 mai 2017L. nr. 111/2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor 
noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea 
activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul 
Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea 
Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la 
Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr.
205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

^ modificări prin modifică ari. 9 alin. (9) şi (34_7) şi ari. 41 
alin. (5);
iniroduce alin. (8_I) la art. 11 şi lit. i_l) la
ari. 23 pct. B;
abrogă an. 9 alin. (34_îl)

modificări prin O.U.G, nr. 90/2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

aprobată cu completări prin L. nr. 80/2018

M. Of. nr. 973/7 dec. 20178 modifică ari. 9 alin. (2) şi (3):

introduce alin. (3_î) - (3_3) şi (4_1) la art.
M. Of. nr. 276/28 mar. 2018 9

M. Of. nr. 353/23 apr. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 

aprobată cu modificări şi L. nr. 185/2018 
completări prin

O.U.G. nr. 31/2018 modifică art. 3 alin. (3), art. 9 alin. (34_î). 
(34 J), (34_6) şi (34 J), ari. 14 alin. (1) şi 
(2) şi art. 41 alin. (1) şi (5):

9 modificări prin

M. Of.nr. 638/23 iul. 2018
introduce alin. (1_1), (3_4) şi (I2_l) la art. 
9. alin. (16) la art. 13, art. 22J şi alin. 
(5_1) şi (5_2) la art. 41;

abrogă art. îl alin. (1) şi alin. (2) lit. p), şi 
art. 41 alin. (7)

■>0 modificări prin L. nr. 185/2018 M. Of. nr. 638/23 iul. 2018 modifică art. 9 alin. (7) şi (11), art. 9 alin. 
(25). art. 11 alin. (2) lit. p). art. 13 alin. (2) 
şi partea introductivă a alin. (7). ari. 14 
alin. (7), art. 22 alin. (13), art. 22_1 alin. 
(1), art. 31 alin. (6). art. 35 alin. (5) şi (6), 
art. 37 alin. (5) şi art. 41 alin. (1), (8) şi (9),

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

introduce alin. (6) - (12) la art. 2, alin. 
(2J), (2_2), (9_1) şi (llj) la art. 3, alin. 
(6_1) ia art. 14. alin. (5) - (7) la art. 24. 
alin. (7) la art. 35 şi alin. (1 _1) la art. 41;

abrogă art. 11 alin. (2) lit. s). art. 13 alin. 
(8), (9) şi (10). art. 26 alin. (3) - (6) şi art. 
41 alin. (3) lit. d);
abrogă art. Ipct. 6 din O.U.G. nr. 31/2018 
care abroga art. 11 alin. (1)
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■‘^■modificări prin M. Of. nr. 392/20 rnai 2019L. nr. 105/2019 modifică ari. 3 alin. (2) - (2_2), ari. 4 Ut. 
Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a d), ari. 9 alin. (6) .5/ (7). an. 9 alin. (10),
publicităţii imobiliare nr. 7/1996. precum şi pentru modificarea n2 ]) şi (29). ari. 9 alin. (30). ari. 9 alin.
şi completarea altor acte normative ~(32) şi (34). an. JJ alin. (]) şi alin. (2) liî. 

p). an. 13 alin. (2), an. 22 alin. (10). an. 
24 alin. (5) şi (6), an. 35 alin. (1). ari. 41 
alin. (3) iii. b) şi c), ari. 41 alin. (5_2) şi 
alin. (8) Ut. b). an. 41 alin. (9). an. 45 alin.
(2):
introduce alin. (2_3) şi (2_4) la an. 3. liî. 
r_l) la an. 4. alin. (7_1) la an. 9, alin.
(29J) la an. 9. alin. (14J) şi (14_2) la 
an. 13. alin. (10) -(12) la ari. 28. alin. 
(3_1) la an. 37, alin. (5) - (12) la an. 40, 
alin. (3_1) şi alin. (10) la ari. 41; 
abrogă ari. 9 alin. (31). ari. 24 alin. (7). 

art. 29 alin. (5). ari. 36 alin. (1) IU. b), ari. 
40 alin. (2)

■'2 modificări prin L nr. 251/2019 M. Of. nr. 1044/24 dec. 2019
Lege pentru modificarea Legii cadastruiui şi a pubiicităţii 
imobiiiare nr. 7/1996

modifică ari. 3 alin. (2_1) şi (2_2) şi ari. 9 
alin. (30) şi (34J)

^3 completat prin O.U.G. nr. 61/2020 'M. Of. nr. 381/12 mai 2020
Ordonanţă de urgenţă privind compietarea Legii cadastrului şi 
a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ

introduce ari. 28 l

i^modificări prin L. nr. 192/2020 'M. Of. nr. 767/21 aug. 2020 .modifică an. 9 alin. (29), art. 9 alin. (30). 
Lege privind modificarea şi compietarea Legii cadastrului şi a art. 9 alin. (32) şi ari. 9 alin. (34_5); 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996 introduce Ut. e) la art. 9 alin. (28)

''^ modificări prin L. nr. 264/2021 ]M. Of. nr. 1065/8 nov. 2021 modifică ari. 3 alin. (1) şi (6)-(6_2). an. 3 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a alin. (6_3). an. 4 Ut. d). art. 9 alin. (9) şi 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea (29) art. 9 alin. (30) (34) si (34 1) art. 9 
art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 ' ’ — • •alin. (34_5). art. 11 alin. (2) Ut. g), art. 14 

alin. (1) şi (8), an. 24 alin.(5) şi (6). art. 
28_1 alin. (1) şi alin. (2). art. 28_1 alin. (3) 
şi (4), an. 40 alin. (2_1) şi (3), art. 40 alin. 
(4), (5), (8) şi (12). an. 41 alin. (8), an. 46 
alin. (1), art. 47 alin. (1); 
introduce Ut. d_l) la art. 4. alin. (29_2) la 

an. 9. alin. (12) la art. 14. alin. (2_1) la 
art. 22. alin. (2_1) la art. 2S_1. alin. (6)-(8) 
la art. 28_1. alin. (3_1) la art. 40, alin. 
(S_l) la art. 41. art. 41_1: 
abrogă art. 9 alin. (34_2), ort. 14 alin. (9)

ismodificări prin O.U.G. nr. 130/2021 M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

,modifică art. 9 alin. (2), (3_l)şi (3_3): 
introduce alin. (2_1) şi (2_2) la art. 9
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EVENIMENTE SUFERITE de a^ul...

M. Of. nr. 95/27 apr. 1938D.-L nr. 115 (D. nr. 1642)/1938

Unificarea dispoziţiilor referitoare la cărţile funciare
(V. Decizia I.C.C.J. nr. LXXXVI (86)/2007 - M. Of. nr. 697/14 oct. 2008)

modificări prin ! L450(D2710)/1940 M. Of. nr. 187/14 aug. 19401

2 modificări prin ! L241{D1431)/1947 iM. Of. nr. 157/12 iul. 1947

3imodificâri prin ! D378/1960 e. Of. nr. 22/20 oct. 1960

^ abrogat prin L. nr. 7/1996 M. Of. nr. 61/26 mar. 1996 
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare

dupâ definitivarea cadastrului la nivelul 
întregii (ari

(v. D.C.S.J. nr. 11/2001 (art. 52 alin. (2) - M. Of. nr. 230/7 mai 2001; D.C.C. nr. 467/2008 (art. 50 alin. (2) teza a 
doua) - M. Of. nr. 422/5 mai 2008: Decizia nr. LXXII (72)/2007 - M. Of. nr. 685/7 oct. 2008 (ari. 50)): Decizia 
I.C.C.J. nr. LXXXVI {86)/2007 - M. Of. nr. 697/14 oct. 2008); D.C.C. nr. 1514/2011 (art. 45 alin. (3)-(6))- M. Of. 
nr. 24/12 ian. 2012)

5 abrogat prin L. nr. 71/2011 M. Of. nr. 409/10 iun. 2011 la data de 1 oct. 2011
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil

(V. D.I.C.C.J. nr. 1/2014-M. Of. nr. 283/17 apr. 2014)
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