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AVIZ

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea articolului 

363 alin.(l) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 

privind Codul administrativ

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea 

articolului 363 alin.(l) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ (b604/21.12,2021), transmisă de 

Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV/259/18.01.2022 si 
înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D34 din 19.01.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

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

alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Legislativ,
Avizează negativ propunerea legislativă, pentru următoarele 

considerente:
1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea art,363 

alin,(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr,57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în 

sensul ca selectarea evaluatorilor în vederea vânzării bunurilor 

proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale să 

se facă potrivit prevederilor Legii nr.98/2016 privind achiziţiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 

prima Cameră sesizată fiind Senatul, în conformitate cu dispoziţiile 

art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată.
2. Prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu se 

pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
3. Menţionăm că, odată cu transmiterea spre avizare a prezentei 

propuneri legislative, s-a solicitat avizarea altei propuneri legislative 

cuprinzând intervenţii legislative asupra Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
anume propunerea legislativă b612/22.12.2021 (înregistrată la



Consiliul Legislativ cu nr.D41 din 19.01.2022), referitoare la 

completarea art.96 din respectiva ordonanţă de urgenţă.
Pentru asigurarea sistematizării legislative, recomandăm 

dezbaterea concomitentă a acestor propuneri, în vederea adoptării unui 
singur act normativ.

4. Referitor la soluţia legislativă preconizată, de înlocuire, în 

cadrul art.363 alin.(6), a sintagmei ^^evaluatori persoane fizice sau 

juridice, autorizaţi, în condiţiile legii, şi selectaţi prin licitaţie 

publicff^ cu sintagma ^.evaluatori persoane fizice sau juridice, 
autorizaţi, în condiţiile legii, şi selectaţi cu respectarea prevederilor 

Legii 98/2016 privind achiziţiile publice'", menţionăm că, potrivit 
dispoziţiilor art.68 alin.(l) din Legea nr.98/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, procedurile de atribuire reglementate de această 

lege sunt aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziţie 

publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluţii cu o 

valoare estimată egală sau mai mare decât valorile prevăzute la art.7 

alin.(5) din legea sus-menţionată. Conform acestui din urmă alineat, 
..Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse 

sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, 
este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea 

estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 450.200 lef".
Aşadar, prin eliminarea prevederii referitoare la organizarea 

licitaţiei pentru selectarea evaluatorilor, propusă de iniţiatori, întrucât 

valoarea achiziţiei serviciului de evaluare nu poate fi, în principiu, mai 
mare de 135,060 lei, aceste achiziţii ar urma să se facă direct, în 

conformitate cu dispoziţiile art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi nu prin licitaţie. Or, 
selectarea evaluatorilor prin licitaţie constituie o garanţie a protejării 
interesului public de stabilire a unui preţ de pornire în baza unor 

criterii obiective de către un evaluator a cărui decizie să nu poată fi 
influenţată de către reprezentanţii autorităţilor publice.

Faţă de cele arătate mai sus, apreciem că este necesară 

reconsiderarea soluţiei preconizate prin prezenta propunere legislativă.

V.,
■A

V.'T*'Bucureşti 
Nr. 105/7.02.2022 TC''-'
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

L. nr. 98/2016

Lege privind achiziţiile publice

M. Of. nr. 390/23 mai 2016

1 promulgată prin D. nr. 514/2016 M. Of. nr. 390/23 mai 2016 
Decret pentru promulgarea Legii privind achiziţiile publice

2 completat prin O.U.G. nr. 80/2016 M. Of. nr. 939/22 nov. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea 
termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

aprobată cu modificări prin L.nr. 80/2017 M. Of. nr. 313/2 mai 2017

introduce alin. (4) la art. 235

3 modificări prin L. nr. 80/2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului 
prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

M. Of. nr. 313/2 mai 2017 aprobă cu modificări O.U.G. nr.80/20J6 şi 
modifică art. 235 alin. (4)

4 modificări prin O.U.G. nr. 107/2017 IM. Of. nr. 1022/22 dec. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

aprobată prin L. nr. 5/2019

modifică art. 4 alin. (!) lit.c), ari. 6 alin. (3) 
Ut. b), art. 7 alin. (J) partea introductivă, 
art. J9, art. 28 alin. (!) şi (2), art. 33, art. 
53. art. 55 alin. (1). ari. 68. art. 104 
alin.(i) lit. a) şi c), art. 109 alin. (3), art. 
111 alin. (1) şi (4). art.114. art. 131 alin.
(1) lit. a), art. 153 alin. (1) lit. a), art. 160 
alin. (1) şi (2). art. 161. art. 175 alin. (2) lit. 
a), art. 176 alin. (1), an. 182 alin. (2), art. 
185 alin. (1), art. 187 alin. (8) lit.b). art.
193 alin. (2) şi (3). art. 200 alin. (1). art. 
207 alin. (1) lit. b). art. 210 alin. (1). art. 
212 alin. (1) lit.d), art. 213 alin. (2). an.
214 alin. (2) şi (3). art. 215 alin. (2) lit. b) 
şi alin. (3) - (6), art. 221 alin. (1) lit.d) pct. 
(iii), art. 224 alin. (1) lit. i);

M. Of. nr. 14/7 ian. 2019

introduce alin. (3) la art. 4, lit.b_l) la art.
7 alin. (1). alin (4_1) la art. 113. alin. (5_1) 
la art. 215:

abrogă art. 113 alin. (12) şi (13). art. 167 
alin. (4), art. 182 alin. (5). art. 225.
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5 modificări prin O.U.G. nr. 45/2018 M. Of. nr. 459/4 iun. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

modifică art. 6 alin. (3) Iii. h), ari. 7 alin.
(1) şi (5), art. 19 Ut. a), art. 40, art. 43 alin. 
(1), art. 65 alin. (2), art. 6B alin. (2) Ut. a) 
şi b). art. 104 alin. (1) Ut. c), art. 104 alin. 
(5) Ut. c). art. 111 alin. (I) partea 
introductivă, art. 111 alin. (4), ari. 153 
alin. (3). art. 161. art. 166 alin. (2). art.
213 alin. (2). art. 215 alin. (1), art. 217 
alin. (6). art. 221 alin. (1) Ut. a) şi h) partea 
introductivă şi pct. (ii) de la Ut. d) şi Ut. f). 
art. 221 alin. (2). art. 221 alin. (7) partea 
introductivă şi Ut. d), art. 221 alin. (9), art. 
224 alin. (1) Ut. a) şi art. 226 alin. (1); 
introduce alin. (12) la art. 113 şi alin. (3_1) 
la art. 187:
abrogă art. 7 alin. (3), art. 140 alin. (3), 
art. 214 alin. (2). art. 221 alin. (8) şi art. 
229 alin. (3)

6 modificări prin L. nr. 5/2019 M. Of. nr. 14/7 ian. 2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

aprobă O.U.G. nr. 107/2017

7 admisă excepţie D.C.C. nr. 738/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 260/4 apr. 2019
Decizia nr. 738 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. (4) din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiiie publice

art. 167 alin. (4)

e imodiftcări prin D.C.C. nr. 738/2018 M. Of. nr. 260/4 apr. 2019
Decizia nr. 738 din 20 noiembrie 2016 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. (4) din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
167 alin. (4) (termenul se împlineşte la 18 
mai 2019) după care operează prevederile 
art. 147 din Constituţie

9 modificări prin O.U.G. nr. 23/2020 IM. Of. nr. 106/12 feb. 2020 modifică art. 165. art. 214 alin. (3). art. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 221 alin. (7), art. 224 alin. (1) Ut. l) şi art. 
acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice 227 alin. (1);

introduce alin. (4) la art. 57. alin. (2_1) la 
art. 140. alin. (7_1) la art. 167, alin. (3_1) 
şi (3_2) la art. 171. alin. (4) şi (5) la art. 
214 şi alin. (7_1) la art. 221

10 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)

operează prevederile erl. ,47 
din Constituţie

, suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile 
O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său
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11 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 domeniul achiziţiilor publice

modifică art. 7 alin. (]) partea introductivă, 
art. 31 alin. (3), art. 57 alin. (1), art. 111, 
art. 113 alin. (1), ari. 165, art. 207 alin. (2) 
şi (3), art. 212 alin. (1) Ut. e), art. 214 alin.
(3) , art. 217 alin. (5) şi (6), art. 221 alin.
(1) lit.f) partea introductivă, art. 221 alin. 
(6) şi (7). art. 224 alin. (1) Ut. l) şi art. 227 
alin. (1);
introduce Ut. ee_l) la art. 3 alin. (1), alin.
(4) la art. 57, art. 113_1, alin. (2_1) la art. 
140, alin. (7_1) la art. 167, alin. (3_1) şi 
(3_2) la art. 171, alin. (2_1) la art. 196, 
alin. (1_1) la art. 209, alin. (4) - (6) la art. 
214, alin. (1 _1) la art. 216, art. 222_1 şi 
art. 234_1;
abrogă art. 68 alin. (2)

12 completat prin L. nr. 148/2020 M. Of. nr. 658/24 iul. 2020
Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice

introduce alin. (2) şi (3) la art. 53, lit.f) la 
art. 60, alin. (1_1) la art. 167

13 modificări prin O.U.G. nr. 25/2021 M. Of. nr. 346/5 apr. 2021 modifică art. 3 alin. (1) lit.jj), art. 49 şi art.
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 53 alin. (1); 
acte normative în domeniul achiziţiilor publice introduce alin. (1_1) la art. 53

14 modificări prin O.G. nr. 3/2021 M. Of. nr. 821/27 aug. 2021
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul achiziţiilor publice

modifică art. 3 alin. (1) Ut. yy), art. 55 alin. 
(!) Ut. a), art. 55 alin. (2), art. 70 alin. (2) 
şi (3), art. 196 alin. (2_1), art. 213 alin. (2), 
art. 214 alin. (5) şi (6), art. 219 alin. (5) şi 
art. 227 alin. (1);
introduce alin. (3) la art. 165, alin. (5_1) la 
art. 214 şi alin. (7) la art. 214; 
abrogă art. 113 alin. (11)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

O.U.G. nr. 57/2019 M. Of. nr. 555/5 iul. 2019

Ordonanţă de urgenţă privind Codul administrativ
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 unităţit/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.

1 completat prin O.U.G. nr. 63/2019 M. Of. nr. 745/12 sep. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

aprobată cu modificări şi L. nr. 153/2021 
completări prin

introduce Ut. c_}) la art. 61 alin. (2)

M. Of. nr. 577/8 iun. 2021

2imodificări prin O.U.G. nr. 1/2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

M. Of. nr. 11/9 ian. 2020 prevederile art. 210 se suspendă până la I 
ianuarie 2021

3 modificări prin M. Of. nr. 297/8 apr. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind prelungirea mandatelor 
autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 
2016-2020, unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale 
din anul 2020. precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

respinsă prin L. nr. 228/2021

O.U.G. nr. 44/2020 modifică art. J5J alin. (3)

M. Of. nr. 933/30 sep. 2021

4 modificări 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

modifică art. 134 alin. (5) Ut. a), art. 137 
alin. (1). ari. 141 alin. (1) şi art. 180 alin.
O):
introduce Ut. a_l) şi a_2) la art. 134 alin.
O)

5 modificări prin D.C.C. nr. 240/2020 M. Of. nr. 504/12 iun. 2020
Decizia nr. 240 din 3 iunie 2020 referitoare la obiecţia de 
neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea 
mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse 
în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea 
alegerilor locale din anul 2020, precum şt modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2020

admite obiecţia de neconstituţionalitate şi 
constată că Legea pentiv aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
44/2020 privind prelungirea mandatelor 
autorităţilor administraţiei publice locale 
cuprinse în perioada 2016—2020, unele 
măsuri pentru organizarea alegerilor 
locale din anul 2020, precum şi 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019privind Codul 
administrativ, precum şi Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2020. în 
ansamblul lor, sunt neconstituţionale

6 modificări prin L. nr. 84/2020 M. Of. nr. 520/17 iun. 2020
Lege privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei 
publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

modifică art. 151 alin. (3)

7 completat prin O.U.G. nr. 164/2020
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

:M. Of. nr. 898/2 oct. 2020 introduce art. 364_1 şi alin. (1_1) la art. 
510
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fl modificări prin O.U.G. nr. 226/2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

IM. Of. nr. 1332/31 dec. 2020 prevedehle aii. 2J0 se suspendă până la 
data de ] ianuarie 2022

9 modificări prin O.U.G. nr. 4/2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

aprobată cu modificări şi L. nr. 155/2021 
completări prin

M. Of. nr. 117/3 feb. 2021 modifică ari. 250. art. 25J alin. (3). art. 
267 alin. (}), art. 397, art. 494 alin. (5) Ut. 
a), la anexa nr. 6 modifică art. 3 alin. (!) 
Ut. b), art. 3 alin. (2). art. 4 alin. (}) Ut. h) 
şi alin. (2);
introduce alin. (2_1) - (2_5) la art. 25 J. 

alin. (îl) - (J4) la art. 265. alin. (1_J) la 
art. 275, Ut. (c_}) la art. 389, pct. 6 la 
anexa nr. 5pct. 1 Ut. A: 
abrogă art. 389 Ut. b) şi c), pct. 3 şi 4 din 
anexa 5 pct. I Ut. A

M. Of. nr. 571/4 iun. 2021

10 admisă excepţie D.C.C. nr. 112/2021 
de neconst. prin

IM. Of. nr. 353/7 apr. 2021
Decizia nr. 112 din 23 februarie 2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din 
Legea nr. 186/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în 
redactarea anterioară modificării prin art. I pct. 24 din Legea 
nr. 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ale art. 98 alin. 
(1) lit. d) din Legea nr. 188/1999, astfel cum au fost modificate 
prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018, şi ale art. 517 alin.
(1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, precum şi a prevederilor art. 96 
alin. (3) din Legea nr. 188/1999

prevedeiile art. 517 alin. (1) Ut. d); 
constată că acestea sunt constituţionale fn 
măsura în care sintagma „condiţii de 
vârstă standard” nu exclude posibilitatea 
femeii de a solicita continuarea exercitării 
raportului de sennciu, în condiţii identice 
cu bărbatul, respectiv până la împlinirea 
vârstei de 65 de ani.

11 completat prin L. nr. 155/2021 M. Of. nr. 571/4 iun. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

introduce alin. (15) la art. 265

12 modificări prin L. nr. 153/2021 M. Of. nr. 577/8 iun. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

modifică art. 494 alin. (1) partea 
introductivă, alin. (2) şi alin. (5) pailea 
introductivă şi art. 598: 
introduce Ut. c_l) la art. 61 alin. (2), art. 
292_1. alin. (8_1) la art. 494 şi anexa nr.
7 - NORME privind modul de constituire, 
organizare şi funcţionare a comisiilor de 
disciplină, precum şi componenţa, 
atribuţiile, modul de sesizare şi procedura 
disciplinară, cu 57 art.; 
abrogă art. 494 alin. (9) şi art. 625 alin. (1) 
Ut. a)

13 modificări prin L. nr. 228/2021 IM. Of. nr. 933/30 sep. 2021
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor 
administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020, 
unele măsuri pentru organizarea alegerilor locale din anul 
2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

respinge O. U. G. nr. 44/2020
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^ M. Of. nr. 1127/25 nov. 2021 modifică ari. 22 alin. (!) şi (4) şi an. 251
alin. (2_3):
introduce alin. (2) şi (5) la art. 21 şi alin. 
(2_1) la art. 22;

14 modificări prin O.U.G. nr. 121/2021
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi - 
completarea unor acte normative

In cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează; a) 
■Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Economiei" în 
cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul economiei şi "Ministerul Antreprenoriatului 
şi Turismului" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul antreprenoriatului, IMM- 
urilor, Investiţiilor străine, mediului de afaceri, turismului şl comerţului exterior; b) "Ministerul Muncii şi Protecţiei 
Sociale" se înlocuieşte cu denumirea'"Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale" în cazul prevederilor care 
reglementează activitatea legată de domeniul muncii şi protecţiei sociale şi "Ministerul Familiei, Tineretului şi 
Egalităţii de Şanse" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul familiei şi egalităţii de 
şanse; c) "Ministerul Tineretului şi Sportului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Familiei, Tineretului şi 
Egalităţii de Şanse* în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul tineretului şi 
"Ministerul Sportului" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul sportului; d) 
"Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret" se înlocuieşte cu denumirea "direcţiile judeţene pentru tineret", 
respectiv "Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti" se înlocuieşte cu denumirea "Direcţia pentru 
Tineret a Municipiului Bucureşti", în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul 
tineretului; e) "Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Oizabilităţi, Copii şi Adopţii" se înlocuieşte 

' cu denumirea "Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei" în cazul prevederilor care 
reglementează activitatea legată de domeniul protecţiei copilului şi adopţiei şi "Autoritatea pentru Protecţia 
Persoanelor cu Dizabilităţi" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul protecţiei şi

suspendă prevederile art. 210 până la data 
de 1 ianuarie 2023

i5rmodificăriprifi~~.^.G. nr. 130/2021 :jM. Of.:nr. 1202/18 dec. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare,. 
prorogarea unor termăne, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

16 modificări priri , OiU.G. nr. 138/2021 Im. Of. nr. 1243/29 dec. 2021 modifică art. 597 alin. (1) lit. d). art. 618 
alin. (24), art. 619 alin. (2) parteaOrdonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul introductivă şi alin. (10). nota de la anexa 
administrativ nr. 5;

introduce alin. (3) la art. 384, anexa nr. 
5J:
abrogă pct. II lit. A pct. 15-19 şi lit. B pct. 
20 şi 25 din anexa nr. 5

i7Îmodificări prin O.U.G. nr. i/2022 j modifică art. 22 alin. (3)- M- Of-or. 4i/iyiăr7. 2022“'
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind 
stabilirea unor măsuri lă nivelul administraţiei publice centrale 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea "Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şl Adopţiei" 
şi "Autoritatea pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi* se înlocuiesc cu denumirea "Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie", respectiv "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 
Persoanelor cu Dizabilităţi”.
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