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AVIZ
referitor la proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2013 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de 

la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate 

pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul 

achiziţiilor publice pentru Programul operaţional 

sectorial Mediu 2007-2013

Analizând proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2013 

privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru 

suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor 

financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu 

legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul 

operaţional sectorial Mediu 2007-2013, transmis de Secretariatul 

General al Guvernului cu adresa nr.66 din 15.02.2022 şi înregistrat la 

Consiliul Legislativ cu nr.D140/15.02.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

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

alin.(2) din Regulamentul de organizare şi fimcţionare a Consiliului 
Legislativ,

Avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu
următoarele observaţii şi propuneri:

1. Prezentul proiect are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea 

unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a 

sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la 

conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru 

Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi pentru proiecte 

preluate integral sau parţial din Programul operaţional sectorial Mediu 

2007-2013 în cadml Programului operaţional Infrastructura mare 2014-2020, 
aprobată cu completări prin Legea nr. 334/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare.
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2. Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
3. In raport de prevederile proiectului, devin incidente dispoziţiile 

art.l5 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările 

şi completările ulterioare, coroborate cu art.l5 din Legea 

responsabilităţii fiscal-bugetare, republicată, cu referire la 

obligativitatea elaborării şi prezentării fişei financiare, aspect învederat 

şi de Ministerul Finanţelor, prin paragrafele 10 şi 11 din adresa 

nr. 1036735/07.01.2022. Sub acest aspect, apreciem că menţiunile 

cuprinse în cadrul pct.4 - „Alte informaţii” din cuprinsul Secţiunii a 4-a - 

„Impactul financiar asupra bugetului de stat consolidat, atât pe termen 

scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani)” din Nota de 

fundamentare nu sunt de natură a asigura respectarea obligaţiei legale 

mai sus învederate.
4. In ceea ce priveşte domeniul de aplicare a reglementării 

propuse, precizăm că soluţiile legislative cuprinse în proiect trebuie să 

aibă o reflectare exactă şi completă la nivelul Notei de fundamentare 

(Secţiunea a 2-a - „Motivul emiterii actului normativ”, pct.2 - 

„Schimbări preconizate”), observaţie evidenţiată şi de Ministerul 

Finanţelor, prin adresa mai sus invocată, respectiv de Ministerul 

Justiţiei, prin adresa nr.2/11791/10.02.2022.
5. Considerăm necesară solicitarea avizului Consiliului Economic 

şi Social, Secţiunea a 6-a, pct.5 din cadrul instrumentului de prezentare 

şi motivare urmând a fi completat în consecinţă.
6. Pe plan redacţional şi sub aspectul respectării normelor de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, prevăzute de 

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

ulterioare, formulăm următoarele observaţii şi propuneri:
a) la titlu, pentru o corectă informare juridică privind actul 

normativ asupra căruia se intervine, semnalăm că titlul său actual este 

„Ordonanţa Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri 

fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor 

aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la 

conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru 

Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 şi pentru proiecte 

preluate integral sau parţial din Programul operaţional sectorial 

Mediu 2007-2013 în cadrul Programului operaţional 

Infrastructura mare 2014-2020”.
Prin urmare, este necesară revederea titlului proiectului în sensul 

redării exacte a titlului actului normativ supus intervenţiilor legislative.
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Reiterăm această observaţie şi pentru partea introductivă a artl.
b) la al patrulea paragraf al preambulului, pentru o exprimare 

mai adecvată, propunem inserarea expresiei „Având în vedere că” în 

debutul textului;
c) la pct.3 al art.I, partea dispozitivă se va redacta astfel:
„3. La articolul 2, alineatul (1^) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:”;
d) la pct.4 al art.I, partea dispozitivă se va reformula după cum

urmează:
„4. La articolul 2 alineatul (4), după litera d) se introduc două 

noi litere, lit.e) şi f), cu următorul cuprins:”.
In textul propus pentru lit. e), pentru actualitatea informaţiei 

juridice, după titlul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2017 se 

va insera menţiunea „aprobată prin Legea nr.186/2018”, precedată de 

virgulă.
De asemenea, în ceea ce priveşte art.2 alin.(4) lite) din actul 

normativ de bază, pentru o exprimare consacrată în domeniu, propunem 

înlocuirea expresiei „bugetului comunitar” cu sintagma „bugetului
Uniunii Europene”.

La art2 alin.(4) lit.f), pentru o redactare corectă din punct de 

vedere gramatical, recomandăm înlocuirea sintagmei „urmare a 

constatării existentei în documentaţia de atribuire unor cerinţe
5 5 5

restrictive” cu expresia „ca urmare a constatării existenţei în 

documentaţia de atribuire a unor cerinţe restrictive”.
5 5

In textul propus pentru lit.f), pentru un spor de rigoare 

redacţională şi claritatea normei preconizate, propunem ca sintagma 

„18.03.2020” să fie înlocuită cu formularea „18 martie 2020, data 

transmiterii de către Comisia Europeană a Raportului final 

ARES(2020) 1625280”.
e) la art.II, în acord cu uzanţele normative, sintagma „aprobate 

prin Ordinul nr.2112/2013 al Ministerului Mediului şi Schimbărilor 

Climatice” se va înlocui cu formularea „aprobate prin Ordinul
ministrului mediului si schimbărilor climatice nr. 2112/2013”.
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Bucureşti
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A t^of EyENIMENTE SUFERITE de actul...

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

’irepublicare cu 
irenumerotare

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

O.U.G. nr. 68/20142 completat prin M. Of. nr. 803/4 nov. 2014
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative

aprobată cu modiftcări prin L. nr. 265/2015

introduce alin. (5)-(7) la art. II

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

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

M. Of. nr. 836/9 nov. 2015 aprobă cu modificări O.U.G. nr. 68/2014

^ modificări prin L. nr. 313/2015 M. Of. nr. 910/9 dec. 2015
Lege pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi 
publice nr. 51/2006

modifică art. 5 alin. (2) şi art. 10 alin. (8)

^modificări prin O.U.G. nr. 58/2016 M. Of. nr. 738/22 sep. 2016 modifică art. 2 Ut. e) şi f). art. 3 alin. (4). 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor art. 8 alin. (3) Ut. d), art. 9 alin. (2) paiiea 
acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice introductivă art 10 alin (4) ari 23 alin 

M. Of. nr. 671/18 iul. 2017aprobată cu modificări prin L. nr. 174/2017 (1) Ut. a), art. 24 alin. (1) Ut. b), art. 24 
alin. (2). art. 28 alin. (2). (5) şi (6). art. 29, 
art. 30 alin. (1), art. 32 alin. (3), art. 33 
alin. (!) şi (6). art. 38 alin. (1) Ut. a), art.
38 alin. (2), (4) şi (6), art. 40 partea 
introductivă şi Ut. a), b) şi d). art. 47 alin. 
(4) Ut. c), art. 49 alin. (3). art. 51 alin. (4) ş. 
art. 52:

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

abrogă art. 31. art. 33 alin. (5). art. 35 alin 
(1). art. 38 alin. (3). (5) şi (7) şi, ari. 39
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fîmo(^Sficăn prin L. nr. 225/2016 M. Of. nr. 942/23 nov. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr, 51/2006

modifică art. 1 alin. (2) Ut. d). art. 1 alin. (2^ 
Ut. h), art. } alin. (3), art. 1 alin. (4) partea 
introductivă, ari. 1 alin. (4) Ut. h) - j) şi l) , 
ari. 2 Ut. a), art. 2 Ut. e), g), h),j), k) o)-r) , 
art. 3 alin. (l) şi (3), art. 4 alin. (1), art. 5. 
art. 6 partea introductivă, art. 7 alin. (1) 
partea introductivă, ari. 7 alin. (1) Ut. b) - 
d), art. 7 alin. (2) partea introductivă, art.
7 alin. (2) Ut. a) şi c), art. 8 alin. (}), art. 8 
alin. (3) partea introductivă, art. 8 alin. (3) 
Ut. c). art. 8 alin. (3) Ut. e), g), j) şi k). ari. 9 
alin. (1) partea introductivă, art. 9 alin. (I) 
Ut. a) şi h), art. 9 alin. (2) Ut. g), art. JO 
alin. (}). (4) şi (5), ari. îl alin. (4) Ut. g), 
art. 12 Ut. e). art. 13 alin. (2) Ut. a), art. 13 
alin. (2) Ut. h), art. 13 alin. (5), art. 14 alin. 
(1). art. 15, art. 16 alin. (1), art. 17. art. 18 
alin. (J). art. 19 alin. (3) şi (4), art. 20 alin. 
(1) Ut. a), art. 20 alin. (1) Ut. e), art. 20 
alin. (1) Ut. o) şi p), art. 21 alin.(l) partea 
introductivă,
art. 21 alin. (1) Ut. c). art. 21 alin. (2). 
art.22 alin. (1), art. 22 alin. (3) şi (5), art. 
23 alin. (1) Ut. b), aii. 23 alin. (2), art. 24 
alin. (1) partea introductivă, art. 24 alin.
(1) Ut. a), art. 25 alin. (5), art. 27, art. 28 
alin. (3) şi (4). art. 29 alin. (10) şi (11), art. 
30 alin. (1), (2) şi (5), art. 33 alin. (2), (3) ş, 
(7). art. 36 alin. (4). art. 37 alin. (1), art. 38 
alin. (1) Ut. a) şi b), art. 38 alin. (2), art. 40 
Ut. c), art. 41 alin. (2) Ut. b), art. 42 alin.
(!) partea introductivă, art. 42 alin. (1) Ut.
a) şi c), art. 42 alin. (3) şi (4), art. 42 alin. 
(6) partea introductivă, art. 42 alin. (7) şi 
(9), art. 43 alin. (1), art. 43 alin. (2) partea 
introductivă şi Ut. d). art. 43 alin. (4) - (8), 
art. 44 alin. (2) Ut. d), art. 47 alin. (1) Ut.
b) . art. 47 alin. (4) Ut. d), art. 47 alin. (4)
Ut. e) şi f), art. 48 alin. (1), art. 51 alin. (1), 
art. 52;

introduce Ut. t) - w) la art. 2, Ut. d_l) şi 
d_2) la art. 8 alin. (3), Ut. h) la art. 9 alin. 
(2), alin. (5_1) la art. 10,, alin. (11) la art. 
10, Ut. a_l) la art. 11 alin. (4), alin. (1_1) 
la aii. 14, Ut. h_l) la art. 20 alin. (1), lit. J) 
la art. 21 alin. (1), alin. (5) şi (6) la art. 21, 
alin. (1_1) la art. 22, alin. (12) şi (14) la 
art. 29, alin. (6J)la art. 42, alin. (2_1) la 
art. 44, art. 46_1. Ut. d) la art. 47 alin. (2), 
lit.J) la art. 47 alin. (3). Ut. d_l) la art. 47 
alin. (4), alin. (4_}) la art. 51, art. 52_1;

- abrogă art. 1 alin. (2) Ut. g), art. 2 Ut. c), 
art. 8 alin. (4), art. 11 alin. (5) - (7), art. 13 
alin. (2) Ut. b), c). d) şi g). art. 20 alin. (1), 
Ut. c) şi d), art. 20 alin. (1) lit.j) m) şi n), 
an. 21 alin. (1) Ut. d) şi e), art. 29 alin. (3), 
an. 36 alin. (1), art. 44 alin. (2) lit.j), art. 
46, art. 47 alin. (4) Ut. i), art. 50 alin. (1), 
(2) şi (4);
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în iot cuprinsul legii, sintagma asociaţie 
de den’oltare
intercomunitarâ cu obiect de activitate
sen'iciile de utilităţi
publice ” se înlocuieşte cu sintagma
„asociaţie de dezvoltare
intercomunitarâ având ca scop sen’iciile de
utilităţi publice", iar
sintagma „comunitate locală " se
înlocuieşte cu sintagma
„colectivitate locală"

’’ modificări prin L. nr. 174/2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţâ a Guvernului 
nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice

M. Of. nr. 571/18 iul. 2017 aprobă O.V.G. 58/2016 cu modificarea: la 
art. //pct. 27. art. 52 se abrogă

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

aprobată prin L. nr. 152/2018

M. Of. nr. 1035/28 dec. 2017 modifică art. 10 alin. (3) şi (5):

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

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

® modificări prin L. nr. 131/2018 IM. Of. nr. 500/19 iun. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

modifică art. 5 alin. (10) partea 
introductivă şi Ui. a), art. 13 alin. (4). art. 
38 alin. (î) Ut. b). art. 42 alin. (1) partea 
introductivă şi art. 51 alin. (2): 
introduce Ut. f_l) la art. 1 alin. (2), alin. 
(13) - (15) la art. 5 şi alin. (1_1) la art. 42

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

aprobă .O.V.G. nr. 111/2017

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

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

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

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

modifică art. 42 alin. (11); 
introduce alin. (5) la art. 36: 
abrogă art. 36 alin. (3) Ut. a)
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completat prin O.U.G. nr. 172/2020 M. Of. nr. 951/15 oct. 2020 introduce Ut. b_l) la art. I alin. (2)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de 
mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, 
precum şi pentru reglementarea serviciului public inteligent 
alternativ pentru procesarea apelor uzate din cadrul unităţilor 
administrativ-teritoriale

aprobată cu modificări prin L. nr, 121/2021 M.Of. nr. 473/6 mai 2021

modificări prin L nr. 121/2021 M. Of. nr. 473/6 mai 2021 ^ modifică art. 1 alin. (2) Ut. b_l) 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr, 172/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu 
cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi 
pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ 
pentru procesarea apelor uzate urbane
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 618/18 iul. 2006L. nr. 273/2006

Lege privind finanţele publice locale

1 promulgată prin D. nr. 895/2006 M. Of. nr. 618/18 iul. 2006 
Decret pentru promulgarea Legii privind finanţele publice locale

2 rectificare M. Of. nr. 627/20 iul. 2006 recUjică ari.86 alin. (2)
RECTIFICARE

3 completat prin O.U.G. nr. 46/2007 M. Of. nr. 374/1 iun. 2007
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 63 din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

aprobată prin L. nr. 34/2008

introduce alin. (5_J) la art. 63

M. Of. nr. 197/14 mar. 2008

« modificări prin O.U.G. nr. 64/2007 M. Of. nr. 439/28 iun. 2007 
Ordonanţă de urgenţă privind datoria publică

aprobată cu modificări şi L. nr. 109/2008 
completări prin

abrogă art. 77 alin.(J) Ut. c) şi d) şi din 
alin. (2) nonnele de trimitere la alin. (1) Ut. 
c) şi d)M. Of. nr. 369/14 mai 2008

5 modificări prin L. nr. 34/2008 M. Of. nr. 197/14 mar. 2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2007 pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale

aprobă O.U.G. nr. 46/2007

6 modificări prin O.U.G. nr. 28/2008 M. Of. nr. 217/21 mar. 2008
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

aprobată prin L. nr. 206/2008

modifică art. 2 pct. 40. ari.32 alin. (7). 
art.33 alin. (3) Ut. b), art.33 alin. (4) Ut. a) 
şi b) la ] ianuarie 2009, art.33 alin. (6) Ut. 
b). art. 33 alin. (9). art.37 alin. (3), art.86 
alin. (}) Ut. h):

introduce Ui. a_J) la art. 33 alin. (4) la î 
ianuarie 2009, alin. (7_I) şi (7^2) la art. 
33. lit.d) la art. 78 alin. (l), alin. (2_l) la 
art. 78

M. Of. nr. 734/30 oct. 2008

7 rnodificări prin L. nr. 206/2008 :M. Of. nr. 734/30 oct. 2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 28/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale

aprobă O.U.G. nr. 28/2008

8 ,modificări prin O.U.G. nr. 91/2009

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative 
aprobată cu modificări prin L. nr. 96/2011

;M. Of. nr. 457/1 iul. 2009 modifică art. 82:

introduce alin. (7_}) şi (7_2) la art. 39M. Of. nr. 404/9 iun. 2011

9 completat prin O.U.G. nr. 111/2009 M. Of. nr. 685/12 oct. 2009
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-bugetare

aprobată prin L.nr. 47/2010 M. Of. nr. 187/24 mar. 2010

introduce alin. (1_1) la art. 61

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

indemnizaţia prevăzută la art. 61 alin. (4) 
este de l%pănă la 31 dec. 20J0
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■ 11.modificări prin M. Of. nr. 187/24 mar. 2010L. nr. 47/2010
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar- 
bugetare

aprobă O. U. G. nr. 1J1/2009

12 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_I) şi (9_2) la an. 54

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

13 modificări prin O.U.G. nr. 63/2010 M. Of. nr. 450/2 iui. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare

aprobată cu modificări şi L. nr. 13/2011 
completări prin

modifică ari. 2 pct. 26, 50 şi 51. ari. 3 alin.
(1) . art. 5 alin. (2). art. J3. art. 25 Ut. b), 
art. 29. art. 32 alin. (1) - (4). art. 34 alin.
(2) . art. 39 alin. (2) şi (8). art. 58 alin. (I). 
art. 63 alin. (4). art. 63 alin. (5_l). art. 65 
alin. (l). art. 78 alin. (J) Ut. b) şi d); 
introduce pct. 22_]. 22_2, 28_1, 28_2,
44_1 la art. 2, alin. (2) - (6) la art. 2. Ut. e) 
la ari. 5 alin. (I). alin. (6) - (8) la art. 14. 
alin. (]_I) - (i_3) la art. 24, alin. (2_1) la 
art. 26. alin. (3) la art. 34. alin. (9) şi (10) 
la art. 39. alin. (2) la art. 41. alin. (8) - (15) 
la art. 49, alin. (2_I) la art. 57, alin. (1_1) - 
(1_3) la art. 58. alin. (6) la art. 61. alin. 
(^J)- (^J) 00) - (12)2a an. 63. an.
75_1. art. 76_1. Ut. e) la art. 78 alin. (1), 
alin. (2_2) la art. 78;
abrogă an. 2 pct. 34. art. 26 alin. (7) - (9). 
an. 30 alin. (7). art. 33 alin. (7_1). (7_2) şi 
(8). art. 58 alin. (2) - (4), art. 61 alin. (IJ), 
art. 83

M. Of. nr. 179/14 mar. 2011

Ki modificări prin L. nr. 13/2011 :M. Of. nr. 179/14 mar. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare

aprobă cu modificări O. U.G. nr. 63/2010 şi 
modifică art. 2 pct. 44_1. art. 2 alin. (2) Ut. 
a), art. 2 alin. (4) Ut. b). art. 6 partea 
introductivă, art. 14 alin. (8), art. 30 alin.
(6) , art. 31 alin. (2), art. 33 părţile 
introductive ale alin. (3) şi (6), art. 49 alin.
(7) , anexa;
introduce Ut. e) la art. 2 alin. (5). alin. 

(4_3) la an. 63

L. nr. 22/2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din 
domeniul finanţelor publice

15 modificări prin M. Of. nr. 184/16 mar. 2011 aprobă O.U.G. nr. 57/2010

16 modificări prin O.U.G. nr. 37/2011 M. Of. nr. 285/22 apr. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte 
normative incidente

abrogă art. 80 alin. (!) Ut. c)

aprobată prin L. nr. 32/2012 M. Of. nr. 181/21 mar. 2012

17 modificări prin L. nr. 96/2011 IM. Of. nr. 404/9 iun. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte normative

aprobă cu modificări O.U.G. nr. 91/2009
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'18 modificări prin O.U.G. nr. 102/2011 M. Of. nr. 854/2 dec. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 273/2006 
privind ftnanţele publice locale

aprobată prin L. nr. 156/2012

modijicâ ari. 32 alin. (J)-(4). ari. 33 alin.

M. Of. nr. 680/1 oct. 2012

19 modificări prin O.U.G. nr. 47/2012 M. Of. nr. 635/6 sep. 2012
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

aprobată cu modificări şi L. nr. 98/2013 
completări prin

modifica ari. 14 alin. (8). ari. 22 alin. (1). 
ari. 32 alin. (]) teza introductivă, an. 33 
alin. (3) lit. b). alin. (5J şi alin. (6) Ut. b), 
ari. 51 alin. (J). ari. 63 alin. (4_3), ari. 78 
alin. (1) Ut. b) şi c);
introduce pct. 4_1 la ari. 2 alin. (1). alin.
(9) la ari. 14, alin. (13J)-(13J0) la art. 49

M. Of. nr. 213/15 apr. 2013

20 modificări prin L. nr. 156/2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale

M. Of. nr. 680/1 oct. 2012 aprobă O.U.G. nr. 102/201!

21 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea !n aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

modifică, la data de l febmarie 2014. art.
77

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

22 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 şi modifică art.
63 alin. (4_3);
introduce art. 4 1, ort. 4 2

23 modificări prin O.U.G. nr. 46/2013
Ordonanţă de urgenţă privind criza financiară şi insolvenţa 
unităţilor administrativ-teritoriale 

aprobată cu modificări şi L. nr. 35/2016 
completări prin

:M. Of. nr. 299/24 mai 2013 modifică art. 74 alin. (1). (4), (6). (7), (8), 
(10) şi (12). art. 75 alin. (1). (7) şi (15). art. 
78 alin. (1) Ut. c)

M.Of. nr. 219/24 mar. 2016

24 modificări prin O.U.G. nr. 103/2013 M. Of. nr. 703/15 nov. 2013 modifică art. 49 alin. (13_9)
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice

aprobată cu completări prin L. nr. 28/2014 M. Of. nr. 201/21 mar. 2014

25 completat prin O.U.G. nr. 18/2014 M. Of. nr. 305/24 apr. 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri 
privind activitatea Regiei Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea 
regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor 
acte normative

introduce art. 35 1

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

aprobată prin L. nr. 355/2015

M. Of. nr. 374/28 mai 2015 modifică art. 39 alin. (7_2)

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

27 completat 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

introduce alin. (2) la art. 82

M.Of. nr. 408/30 mai 2016
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28» modificări prin L. nr. 355/2015 M. Of. nr. 973/29 dec. 2015 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (7_2) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

aprobă O.V.C. m\ }4/2015

29 modificări prin L. nr. 35/2016 M. Of. nr. 219/24 mar. 2016
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor 
administrativ-leritoriale

modifică ari. 74 alin. (1) partea 
introduciivă şi Hi. a), art. 75 alin. (!) 
partea introductivă şi Ut. a)

30 completat prin L. nr. 112/2016
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

M. Of. nr. 408/30 mai 2016 aprobă cu modificări şi completări O. U.G. 
nr. 41/2015 şi introduce alin. (3) la art. 82

31 modificări prin L nr. 104/2016
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

M. Of. nr. 409/31 mai 2016 aprobă cu completări O. U.G. nr. 34/2015 
şi modifică art. 54 alin. (9_1) Ut. a)

32 completat prin O.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

M. Of. nr. 79/30 ian. 2017 introduce alin. (1_4) la art. 58

M. Of. nr. 403/29 mai 2017

33 completat prin O.U.G. nr. 11/2018
Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri bugetare 
şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale 

aprobată cu modificări prin L. nr. 187/2018

M. Of. nr. 207/7 mar. 2018 introduce alin. (13) la ari. 63

M. Of. nr. 639/23 iul. 2018

34 modificări prin L. nr. 52/2018 M. Of. nr. 213/9 mar. 2018
Lege pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001

modifică art. 35_1 alin. (!) partea 
introductivă şi Ut. a)

35 completat prin O.U.G. nr. 89/2018- M. Of. nr. 854/9 oct. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şl completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şl L. nr. 13/2019 
completări prin

introduce alin. (14)-(17) la art. 63

M. Of. nr. 28/10 ian. 2019

36 modificări prin ' O.U.G. nr. 89/2018 M. Of. nr. 854/9 oct. 2018 Pentrv anul 2018, termenul prevăzut la ari. 
63 alin. (14) din Legea nr. 273/2006, cu 
modificările şi completăiile ulterioare, 
precum şi cu completările aduse prin 
prezenta ordonanţă de urgenţă se 
înlocuieşte cu data de 15 octombrie 2018 şi 
termenul prevăzut la art. 63 alin. (15) din 
aceeaşi lege se înlocuieşte cu data de 31 
octombrie 2018.

Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal*bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

M. Of. nr. 28/10 ian. 2019aprobată cu modificări şi L. nr. 13/2019 
completări prin
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■37^i;nodifică!îi prin l. nr. 305/2018 M.Of. nr. 1053/12 dec. 2018 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru modificarea 
alin. (5) al art. 15 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001

modifică ari. 35_J alin. (1) partea 
introductivă şi Ut. a); 
introduce art. 35 2

38 completat prin O.U.G. nr. 114/2018 M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018 introduce alin. (18) la art. 63
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

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

39 modificări prin L. nr. 286/2020 M. Of. nr. 1201/9 dec. 2020 modifică art. 32 alin. (1) şi (2) şi art. 33 
alin. (3) partea introductivă; 
introduce alin. (7_î) la art. 32; 
abrogă art. 32 alin. (5)

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale

Consiliul Legislativ - J 5 februarie 2022 Pag. 5 din 5



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 496/7 aug. 2013

Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de 
stat a sumelor.aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu 
legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 
şi pentru proiecte preluate integral sau parţial din Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013 
în cadrul Programului operaţional Infrastructura mare 2014-2020 

aprobată cu completări prin

O.G. nr. 15/2013

M. Of. nr. 774/11 dec. 2013L. nr. 334/2013

1 completat prin M. Of. nr. 774/11 dec. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 
privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare pentru 
suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor 
financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu 
legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul 
operaţional sectorial Mediu 2007*2013

L. nr. 334/2013 introduce Iii. d) la ari. 2 alin. (4)

2 aprobată cu 
completări prin

L. nr. 334/2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 
privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare pentru 
suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor 
financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu 
legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul 
operaţional sectorial Mediu 2007*2013

M. Of. nr. 774/11 dec. 2013

3 completat prin M. Of. nr. 651/27 aug. 2015
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile

aprobată cu modificări prin L. nr. 21/2016

O.G. nr. 30/2015 introduce art. 2 J

M. Of. nr. 171/7 mar. 2016

modificări prin L. nr. 21/2016 M. Of. nr. 171/7 mar. 2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2015 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul fondurilor externe nerambursabile

modifică art. 2_1 alin. (2) şi (3)

5 modificări prin M. Of. nr. 345/10 mai 2017 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor 5 qH/j ^2), aii. 6partea introductivă, 
măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat 
a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru 
abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul 
achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial 
Mediu 2007*2013

aprobată cu modificări şi L. nr. 224/2017 
completări prin

0:U.G. nr. 36/2017 modifică titlul, art. J. art. 2 alin. (])-(3), 
art. 2_1 alin. (I), art. 3 alin. (l)-(3). art. 4.

art. 7 alin. (1) şi art. 8: 
introduce alin. (}_1) la art. 2

M. Of. nr. 940/28 nov. 2017

6 modificări prin L. nr. 224/2017 M. Of. nr. 940/28 nov. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 36/2017 pentoi modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri 
fiscat-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a 
sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile (’) Şi (7). Oii. 4 alin. (3) Ut. a) 
de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor 
publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007- 
2013

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 36/2017 şi modifică art. 2 alin. (I)-(3), 
art. 2 alin. (4). aii. 2 alin. (1_1). art. 2_J 
alin. (1) Ut. b), art. 2_1 alin. (3). aii. 3 alin.
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 594/23 sep. 2013 
M.M.S.C.

Ordin pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor 
aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din 
domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013

O. nr. 2112/2013
MinistemI Mediului şi Schimbărilor Climatice

1 completat prin O. nr. 1436/2014 IM. Of. nr. 620/25 aug. 2014
Ordin pentru completarea anexei la Normele de aplicare a 
Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor^ 
măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat 
a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru 
abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul 
achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial 
Mediu 2007*2013, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi 
schimbărilor climatice nr. 2.112/2013

2 modificări prin O. nr. 5591/2017 M. Of. nr. 676/18 aug. 2017
Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare 
a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de 
stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru 
abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul 
achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial 
Mediu 2007*2013, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi 
schimbărilor climatice nr. 2.112/2013
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 1004/18 dec. 2017O.U.G. nr. 98/2017
Ordonanţă de urgenţă privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a 
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii 

aprobată prin M. Of. nr. 639/23 iul. 2018 •L. nr. 186/2018

modificări prin O.U.G. nr. 15/2018 M. Of. nr. 225/13 mar. 2018 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

aprobată prin L. nr. 266/2018

nwdificâ ari. 29. ari. 30 şi ari. 311

M. Of. nr. 984/21 nov. 2018

2 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 achiziţiiior publice

modifică ari. 6 alin. (4) şi ari. 20: 
introduce alin. (3_1) Ja ari. 7 şi alin. (9_}) 
şi (9_2) la ari. 14: 
abrogă ari. 15 alin. (2) şi (3)

3 aprobată prin L. nr. 186/2018 M. Of. nr. 639/23 iul. 2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a 
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii

“ modificări prin L. nr. 266/2018 M. Of. nr. 984/21 nov. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobă O.U.G. nr. 15/2018

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

modifică ari. 5 alin. (2) şi (3), ari. 6 alin. 
(3), ari. 7 alin. (3). ari. 7 alin. (3_i), ari. 9 
alin. (1). an. 10 alin. (1) partea 
introductivă, ari. 15. ari. 16 alin. (1) şi (2): 
introduce Ut. h) la ari. 2 alin. (1): 
abrogă art. 8. ari. 9 alin. (2)

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

iM. Of. nr. 208/15 mar. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 5 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia 
de control ex ante al procesului de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a 
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii

6 modificări prin O.U.G. nr. 16/2019 modifică art. 5 alin. (2)
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'■ 7,modificări prin O.U.G. nr. 23/2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

M. Of. nr. 106/12 feb. 2020 modifică art. 2 alin. (}) Iii. h), art. 4 alin. 
(2). art. 5 alin. (2) şi (3), art. 6 alin. (2) Ut. 
a) şi alin. (3). art. 7 alin. (3), art. 9 alin.
(}), art. 10 alin. (1) partea introductivă şi 
lil. d), ari. 10 alin. (2). denumirea secţiunii 
a 3-a de la cap. 11, an. 11 alin. (1) partea 
introductivă şi Ut. a) şi b), art. 12 alin. (1) 
partea introductivă şi Ut. a) şi d), art. 13 
alin. (1), art. 14 alin. (3). (4) şi (6), art. 15, 
art. 16 alin. (1) şi (2). art. 18 alin. (3) Ut. a) 
şi b) şi art. 19 alin. (2): 
introduce alin. (1_1) la art. 9 şi Ut. e) la 
art. 12 alin. (1);
abrogă art. 11 alin. (2) şi (3). art. 14 alin. 
(2) şi (7) şi art. 26 alin. (1) Ut. a)

modificări prin D.C.C. nr. 221/20208 M. Of. nr. 594/7 iul. 2020 suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile 
O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său 
(termenul se împlineşte la 20 august 2020), 
după care operează prevederile art. 147 
din Constituţie

Decizia nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

9 modificări prin O.U.G. nr. 114/2020 M. Of. nr. 614/13 iul. 2020 modifică art. 2 alin. (1) Ut. h), art. 4 alin.
(2) , art. 5 alin. (2) şi (3), art. 6partea 
introductivă şi alin. (2) Ut. a) şi alin. (3), 
art. 7 alin. (3). art. 9 alin. (1), art. 10 alin.
(1) partea introductivă şi Ut. d), art. 10 
alin. (2), denumirea secţ. a 3-a de la cap.
11, art. 11 alin. (1) partea introductivă şi Ut. 
a) şi b), art. 12 alin. (1) paiiea introductivă 
şi Ut. a) şi d), art. 13 alin. (1), art. 14 alin.
(3) , (4) şi (6). art. 14 alin. (8), art. 15, art. 
16, art. 18 alin. (3) Ut. a) şi b) şi art. 19 
alin. (2) Ut. a) şi b);
introduce alin. (2_1) la art. 5, alin. (1 _1) la 
art. 9, alin. (1_1) la art. 11, Ut. e) la art. 12 
alin. (1), alin. (7_1) şi (8_1) la art. 14 şi 
alin. (1_1) la ari. 25; 
abrogă art. 11 alin. (2) şi (3), art. 14 alin.
(2) şi ari. 26 alin. (1) Ut. a)

Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

10 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. 10 alin. (1) Ut. fi, art. 12 alin. 
(1) Ut. e), art. 14 alin. (3) şi (4) şi art. 22
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