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referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, precum şi a altor acte normative

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi a altor acte 

normative (b616/23.12.2021), transmisă de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr.XXXV/259/18.01.2022 şi înregistrată la Consiliul 

Legislativ cu nr.D45/19.0L2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi al 

art.46 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Legislativ, republicat,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

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

următoarelor acte normative:
a) Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;
b) Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de 

utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din 

România, aprobată cu modificări prin Legea nr.424/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare;
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c) Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă se încadrează 

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

lit.p) din Constituţia României, republicată, iar, în aplicarea dispoziţiilor 

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

Senatul.
2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu 

se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
3. întrucât propunerea legislativă va avea implicaţii asupra 

bugetului de stat şi asupra bugetului asigurărilor sociale de stat, este 

obligatorie solicitarea unei informări din partea Guvernului, în 

conformitate cu dispoziţiile art.l 11 alin.(l) din Constituţie.
Totodată, sunt incidente prevederile art.15 alin.(l) din Legea 

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

ulterioare, referitoare la obligativitatea întocmirii unei fişe financiare, cu 

respectarea condiţiilor prevăzute de art.21 din Legea responsabilităţii 

fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată.
în acest sens, precizăm că, în considerentele Deciziei 

nr.331/2019. Curtea Constituţională a reţinut că, Jipsind fişa financiară 

(iniţială şi reactualizată) nu se poate trage decât concluzia că la 

adoptarea legii s-a avut în vedere o sursă de finanţare incertă, generală 

şi lipsită de un caracter obiectiv şi efectiv, nefiind aşadar reală
4. Referitor la Expunerea de motive, semnalăm, în primul rând, că 

nu sunt prezentate toate implicaţiile pe care noua reglementare le are 

asupra legislaţiei în vigoare, astfel cum prevede art.31 alin.(l) lit.f) din 

Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, precizăm că, la Secţiunea a 5-a - Efectele proiectului de act 

normativ asupra legislaţiei în vigoare^ se menţionează că, în termen de 

30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor modifica în 

mod corespunzător doar două acte normative, respectiv Hotărârea 

Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap şi Ordinul ministrului transporturilor 

nr. 1463/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere -

2



S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere, deşi adoptarea 

prezentei propuneri implică intervenţii legislative asupra mai multor acte 

normative.
A

In plus, nu sunt prezentate activităţile de informare publică privind 

elaborarea şi implementarea propunerii, astfel cum prevede art.31 

alin.(l) lit.f) din Legea nr.24/2000.
Totodată, semnalăm că nu sunt respectate prevederile art.36 alin.(l) 

din Legea nr.24/2000, fiind utilizate exprimări incorecte, neclare, 
improprii stilului normativ şi chiar limbajului juridic, cum ar fi: ,,Legea 

448'\ ..includerea şi incluziunea persoanelor cu dizabilităţi în 

societate''. ..segregare şi separare a persoanelor cu dizabilităţi de 

comunitate", ..autorităţile administraţiei publice judeţene". ..minim un 

centru de zi de pentru adulţi". ..excede cadrul Legii 448". ..configuraţia 

nou propusă pentru art.37 alin.(3)". ..Modificarea adusă art.45 vizează 

o rezolvare a instituţiei asistentului personal profesionist". ..definiţii ai 

unor termeni". ..un furnizor de servicii sociale acreditaţi în condiţiile 

legii". ..am corectat limitarea în timp a existenţei unui centru ..multe 

din clădirile". ..ori de câte ori este nevoie de acest lucru". ..prin 

reducerea costurilor protecţia socială". ..acesta are un grad de scăzut de 

accesare". ..unul dintre motivele constă". ..aprobate prin ordin al 

ministrului muncii şi ministerului sănătăţii". ..soluţionare a cererilor 

eliberare a atestatelor". ..în acord cu Convenţia privind drepturile 

persoanelor cu dizabilităţi". ..Gradul de ocupare în muncă al 

persoanelor cu dizabilităţi".
5. Ca observaţie de ordin general, constatăm că prezenta propunere 

conţine 86 de intervenţii legislative asupra Legii nr.448/2006, intervenţii 

constând în modificări şi completări, în condiţiile în care forma în 

vigoare a actului normativ cuprinde 104 articole.
Astfel, subliniem că, prin amploarea şi consistenţa intervenţiilor 

legislative propuse, prezentul demers legislativ nu respectă prevederile 

art.61 alin.(l) din Legea nr.24/2000, potrivit cărora ..modificarea sau 

completarea unui act normativ este admisă numai dacă nu se afectează 

concepţia generală ori caracterul unitar al acelui act sau dacă nu 

priveşte întreaga ori cea mai mare parte a reglementării în cauză; în 

caz contrar actul se înlocuieşte cu o nouă reglementare, urmând să fie în 

întregime abrogat".
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Prin urmare, propunem ca textele proiectului analizat, reconsiderate 

în urma observaţiilor formulate prin prezentul aviz, cuprinzând 

intervenţiile legislative asupra Legii nr.448/2006, să facă obiectul unei 

noi legi care, în final, să cuprindă un articol prin care să fie abrogată 

Legea nr.448/2006,
6. Având în vedere faptul că numeroase soluţii legislative conţinute 

în prezenta propunere sunt lipsite de previzibilitate şi, deci, nu respecta 

principiul legalităţii prevăzut la art.l alin.(5) din Constituţie, precum 

şi faptul că unele texte sunt susceptibile să aducă atingere principiului 

nediscriminării, recomandăm reconsiderarea integrală a acesteia şi 
promovarea unei noi propuneri legislative în acord cu dispoziţiile 

constituţionale şi cu exigenţele de tehnică legislativă.
In cele ce urmează vor fi formulate unele observaţii de fond, de 

redactare sau de tehnică legislativă care ar putea fi valorificate cu prilejul 

elaborării unei noi propuneri legislative.
7. Cu titlu preliminar, având în vedere conţinutul art.II alin.(l) al 

propunerii, potrivit căruia «în tot cuprinsul Legii nr.448/2006, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al 

legislaţiei in vigoare, sintagma „persoană cu handicap'' se înlocuieşte 

cu sintagma „persoană cu dizabilităţi" şi sintagma „certificat de 

încadrare în grad de handicap " se înlocuieşte cu sintagma „ certificat de 

încadrare in grad de dizabilitate”», precum şi faptul că există foarte 

multe texte a căror modificare nu presupune decât înlocuirea termenului 

„handicap” cu termenul „dizabilitate” sau „dizabilităţi”, pentru supleţea 

actului normativ, în cazul în care acesta nu se va abroga, conform 

observaţiei de la punctul precedent, propunem eliminarea punctelor 

cuprinzând intervenţii asupra acelor texte şi, eventual, reformularea 

textului propus la art.II alin.(l) în sensul că termenul „handicap” se 

înlocuieşte cu termenul „dizabilitate” sau „dizabilităţi”, după caz.
8. La art.l pct.3, pentru respectarea uzanţelor normative, partea 

dispozitivă va fi redactată astfel:
„3. La articolul 3, partea introductivă se modifică şi va avea 

următorul cuprins:”.
9. La art.l pct.4, la textul propus pentru art.3 lit.m^) din Legea 

nr.448/2006, semnalăm că formularea „indiferent de locul unde se află 

acesta” este imprecisă, neconferind previzibilitate normei, deoarece o
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persoană cu dizabilităţi nu poate beneficia de servicii şi prestaţii sociale 

de la orice autoritate publică cu atribuţii în domeniu, ci doar de la cea în 

evidenţele căreia este înregistrată, respectiv cea în a cărei rază teritorială 

îşi are domiciliul sau reşedinţa, acestea fiind, conform Codului civil, 
atribute de identificare a persoanei fizice, alături de nume şi stare 

civilă. Precizăm că autorităţile publice asigură serviciile sociale şi acordă 

prestaţiile sociale în baza unei evidenţe clare a persoanelor cu
dizabilităti, evidentă ce se realizează în funcţie de domiciliul sau
reşedinţa acestora, şi doar în limita unui buget alocat în acest sens.

Norma este lipsită de previzibilitate cu atât mai mult cu cât, potrivit 

textului propus la artl pct.l9 pentru art.30 alin.(l) lit.a) şi textului 

propus la art.l pct.20 pentru art.31 alin.(4) lit.j) din Legea nr.448/2006, 
autorităţile publice au obligaţia să întocmească şi să actualizeze
lunar/periodic un registru electronic de evidenţă a copiilor cu
dizabilităţi, beneficiari ai serviciilor din sistemul de protecţie a copilului 

cu dizabilităţi, respectiv Registrul electronic al persoanelor cu 

dizabilităţi care beneficiază de servicii sociale în sistem public sau 

privat.
Mai mult, precizăm faptul că, potrivit normei preconizate la art.l 

pct.51 pentru art.59 alin.(l) lit.f) din Legea nr.448/2006, persoanele 

adulte cu dizabilităţi au obligaţia de a aduce ia cunoştinţa direcţiilor 

generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv 

locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti orice modificare cu 

privire la domiciliu sau reşedinţă.
în acest context, pentru evitarea dubiilor în interpretare şi pentru 

asigurarea previzibilităţii normei, în aeord cu dispoziţiile art.l alin.(5) 

din Constituţie, este necesară revederea şi reformularea textului.
Observaţia este valabilă pentru toate situaţiile similare din 

cuprinsul propunerii.
10. La art.l pct.5, la textele propuse pentru definiţiile de la art.5 

din Legea nr.448/2006, semnalăm următoarele:
10.1. Pentru utilizarea unui limbaj adecvat stilului normativ, 

propunem ca partea introductivă să aibă următorul conţinut:
„Art.5, - In sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos 

au următoarele semnificaţii:”.
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De asemenea, în acord cu exigenţele normelor de tehnică 

legislativă, marcarea enumerărilor se va face cu litere, nu cu cifre.
10.2. La actualul pct.4, semnalăm că exprimarea „şi alte măsuri 

asemenea” nu conferă precizie şi claritate normei, motiv pentru care 

propunem reanalizarea şi reconsiderarea acesteia, prin detalierea 

măsurilor avute în vedere.
10.3. La actualul pct.6, sintagma „pe baza planului de 

abilitare-reabilitare” este imprecisă, putând conduce la dubii în 

interpretare, întrucât nu se înţelege în ce constă acest plan de 

abilitare-reabilitare şi cine îl elaborează, mai ales că în cuprinsul 

propunerii nu există o definiţie a acestui plan.
In plus, nu se înţelege dacă respectivul plan se elaborează doar în 

cazul copilului cu dizabilitate gravă, doar în cazul adultului cu 

dizabilitate gravă sau în ambele cazuri.
De asemenea, atragem atenţia asupra faptului că, în forma în 

vigoare a Legii nr.448/2006, la art.5 pct,6, art.38 lit.b) şi c), art.59 

alin.(l) lit.e) şi la art.60 lit.b), se face distincţia între planul de abilitare- 

reabilitare şi planul individual de servicii, în sensul că primul se 

elaborează în cazul copilului cu dizabilităţi, iar cel de-al doilea, în cazul 

adultului cu dizabilităţi.
Mai mult, precizăm că, din analiza prevederilor art.2 alin.(l) lit.g) 

din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi 

funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului şi ale art.3 alin.(2) din 

Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap, aprobată prin Hotărârea Guvernului 

nr.430/2008, cu modificările ulterioare, reiese că planul de abilitare- 

reabilitare se întocmeşte doar în cazul copilului cu dizabilităţi, iar 

programul individual de reabilitare şi integrare socială, în baza căruia se 

elaborează planul individual de servicii, se elaborează doar în cazul 

adultului cu dizabilităţi.
In acest caz, pentru claritatea normei, recomandăm a se analiza 

dacă nu este necesară completarea sintagmei „pe baza planului de 

abilitare-reabilitare” cu sintagma „pentru copilul cu dizabilitate gravă” 

şi înlocuirea sintagmei „al persoanei cu dizabilităţi” cu sintagma „al 

persoanei adulte cu dizabilităţi”.

6



A

In cazul în care va fi reţinută această observaţie, va fi necesară şi 
modificarea corespunzătoare a textelor propuse pentru art.38 lit.b), art.59 

alin,(l) lit.c) şi art.60 lit.b).
10.4. La actualul pct.7, pentru precizia normei, redactarea „în 

condiţiile prevăzute de lege” se va înlocui prin trimiterea la actele 

normative vizate, cu indicarea elementelor structurale.
Observaţia este valabilă pentru toate situaţiile similare, precum şi 

pentru sintagmele „conform legii”, „în condiţiile legii”, „conform 

prevederilor legale în domeniu” sau echivalente.
10.5. La actualul pct.l0, semnalăm, în primul rând, că definiţia 

„autorităţilor administraţiei publice locale” nu este corelată cu definiţia 

prevăzută la art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
potrivit căruia autorităţile administraţiei publice locale sunt doar 

consiliile locale, primarii şi consiliile judeţene, nu şi preşedinţii 

consiliilor judeţene.
în al doilea rând, atragem atenţia asupra faptului că norma este 

imprecisă şi nu poate fi aplicată în forma propusă, întrucât obligaţiile 

prevăzute în cuprinsul prezentei propuneri nu pot fi îndeplinite de toate 

autorităţile administraţiei publice locale. Fiecare dintre autorităţile 

administraţiei publice locale are competenţe diferite, specifice, stabilite 

prin lege şi nu poate îndeplini toate obligaţiile stabilite prin prezenta
propunere.

A

In consecinţă, pentru claritatea normei, recomandăm fie eliminarea 

definiţiei prevăzute la art.5 pct.lO, fie reformularea acesteia, în sensul 

identificării şi precizării doar a acelor autorităţi/instituţii implicate în 

asigurarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.
10.6. La actualul pct.l2, precizăm că sintagma „care nu realizează 

venituri” este neclară, neînţelegându-se dacă bugetul de subzistenţă se 

acordă persoanei cu dizabilităţi care în prezent nu realizează venituri sau 

celei care nu a realizat niciodată venituri.
Menţionăm că, potrivit Expunerii de motive. Secţiunea a 2-a pct.2 

lit.A, se urmăreşte ca acest buget de subzistenţă să fie acordat 

„persoanelor cu dizabilităţi care nu au lucrat nicio zi”.
A

In consecinţă, pentru evitarea dubiilor în interpretare şi pentru 

predictibilitatea normei, recomandăm revederea şi reformularea definiţiei.
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10.7. La actualul pct.l4, care prevede definiţia ^.centrului de 

abilitare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţf\ semnalăm 

că, la art.89 alin.(2) din Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, unde sunt enumerate principalele 

categorii de centre rezidenţiale pentru persoane cu dizabilităţi care 

asigură găzduire pe perioadă nedeterminată sau determinată, se foloseşte 

denumirea „centre de recuperare şi reabilitare”, în timp ce în 

Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr.867/2015, se foloseşte denumirea „centre de abilitare şi reabilitare”. 
Pentru utilizarea unui limbaj juridic uniform şi corect, recomandăm a se 

verifica si analiza care dintre cele două denumiri este corectă si, în cazul 

În care se impune, modificarea denumirii acestui centru în toate textele 

din cuprinsul propunerii.
De asemenea, precizăm că, din analiza prevederilor art.89 alin.(2) din 

Legea asistenţei sociale nr.292/2011 şi a Nomenclatorului serviciilor 

sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr,867/2015, reiese faptul că 

centrele de recuperare şi reabilitare/de abilitare şi reabilitare sunt servicii 

sociale care asigură găzduire/cazare. Pentru a asigura corelarea cu 

prevederile legale menţionate, recomandăm ca după sintagma „serviciul 

social public sau privat” să fie inserată sintagma „care asigură găzduire şi”.
Această observaţie este valabilă şi pentru definiţiile prevăzute la 

pct.l5 şi 17.
De asemenea, atragem atenţia asupra faptului că activităţile 

realizate în cadrul centrului de abilitare şi reabilitare prevăzut la pct.l4 

se confundă/suprapun cu cele realizate în cadrul centrului de îngrijire şi 
asistenţă prevăzut la pct.15.

Acelaşi aspect îl semnalăm şi cu privire la activităţile realizate în 

cadrul centrelor prevăzute la pct.l6 şi 17.
în consecinţă, pentru claritatea şi previzibilitatea normelor, 

recomandăm revederea şi reformularea textelor menţionate.
10.8. La actualul pct.l6, precizăm că exprimarea „construit în 

jurul nevoilor acestora” este improprie stilului normativ, motiv pentru 

care propunem reformularea acesteia. Pentru unitate în redactare, 
recomandăm a se avea în vedere exprimarea „proiectate şi adaptate 

conform nevoilor individuale ale persoanei”, utilizată la art.32 alin.(2), în 

forma de lege lata, din Legea nr.448/2006.
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10.9. La actualul pct.l8, pentru corectitudinea textului, propunem 

ca exprimarea „care le îngrijesc sau asistă” să fie redată sub forma: „care 

le îngrijesc sau le asistă”.
10.10. La actualul pct.l9, pentru respectarea stilului normativ, 

propunem eliminarea formei abreviate „etc.” şi înlocuirea acesteia cu o 

alternativă adecvată, cum ar fi „şi altele asemenea”.
10.11. La actualul pct.23, menţionăm că definiţia termenului 

,,dizabilitate'' este ambiguă, putând conduce la dubii în interpretare, 
motiv pentru care, pentru predictibilitatea normei, recomandăm 

reformularea acesteia.
Totodată, este necesar a se analiza dacă termenul „dizabilitate” 

definit la acest punct are aceeaşi accepţiune cu termenul „dizabilitate” 

definit la art.6 lit.h) din Legea nr.292/2011, deoarece acesta trebuie 

definit unitar.
10.12. La actualul pct.24, semnalăm că accepţiunea expresiei 

..echipa mobilă'' este neclară, fiind utilizaţi termeni sau expresii 

nedefinite, cum ar fi „intervenţii specializate la domiciliu”.
De asemenea, precizăm că serviciile sociale sunt definite şi 

clasificate în Legea nr.292/2011, care are ca obiect de reglementare, 
printre altele, organizarea, administrarea şi acordarea serviciilor sociale, 
însă acest act normativ nu conţine nicio definiţie/prevedere referitoare la 

„echipa mobilă”, motiv pentru care este necesară introducerea unei astfel 

de prevederi/definiţii şi în legea menţionată.
Totodată, precizăm că va fi necesară şi revederea textului propus la 

art.I pct.39 pentru art.51 alin.(7) din Legea nr.448/2006, în ceea ce 

priveşte înfiinţarea echipelor mobile ca structuri cu sau Sră personalitate 

juridică, având în vedere ambiguitatea deţinerii personalităţii juridice de 

către acest serviciu social. întrucât capacitate juridică au numai entităţile 

cu personalitate juridică, este necesar a se clarifica în ce condiţii echipele 

mobile ar putea fi titulare de drepturi şi obligaţii şi ar putea răspunde 

juridic.
10.13. La actualul pct.33, care prevede definiţia ..managerului de 

caz", semnalăm că sintagma „planul individual de servicii al persoanei 

cu dizabilităţi” este neclară, neînţelegându-se dacă acesta se elaborează 

atât pentru adulţi, cât şi pentru copii sau doar pentru unii dintre aceştia. 
Recomandăm revederea şi reformularea definiţiei.

9



Formulăm această observaţie şi pentru textul propus la pct.35, care 

prevede definiţia „planului individual de servicii”.
10.14. La actualul pct.34, semnalăm că definiţia expresiei „măsuri 

de protecţie''’ conţine o sintagmă care nu are o definiţie prevăzută în 

cuprinsul propunerii, respectiv sintagma „servicii sociale la domiciliu”. 
Recomandăm revederea si reformularea textului.

10.15, La actualul pct.36, care prevede definiţia „programului 

individual de reabilitare şi reintegrare socială", recomandăm a se 

analiza dacă acesta se elaborează doar de către serviciile de evaluare
complexă, având în vedere că, potrivit textului preconizat la art.I pct.72 

pentru art.89 alin.(l) din Legea nr.448/2006, odată cu emiterea 

certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap, comisia de 

evaluare are obligaţia de a elabora programul individual de reabilitare şi 

reintegrare socială al persoanei cu dizabilităţi.
Totodată, semnalăm că sintagmele „persoanelor cu dizabilităţi” şi 

„persoana cu dizabilităţi” sunt neclare, neînţelegându-se dacă se referă 

atât la adulţi, cât şi la copii sau doar la unii dintre aceştia. Recomandăm 

completarea/reformularea textului.
Observaţia este valabilă pentru toate situaţiile similare din 

cuprinsul propunerii.
10.16. La actualul pct.37, care prevede definiţia „reprezentantului 

legal”, atragem atenţia că aceasta nu este respectată în cuprinsul 

propunerii, în sensul că, în anumite situaţii, se foloseşte atât termenul 

„părinte”, „părintele” sau „părinţii”, cât şi sintagma „reprezentant legal” 

în cadrul aceluiaşi element structural. A se vedea în acest sens textele 

preconizate la art.I pct.20 pentru art.31 alin.(4) lit.f), la art.I pct.25 

pentru art.35 alin.(2) şi la art.I pct.31 pentru art.42 alin.(l) din Legea 

nr.448/2006. In acest caz este necesară fie revederea şi reformularea 

definiţiei, fie revederea şi corectarea textelor propuse pentru articolele 

menţionate.
10.17. La actualul pct.38, pentru o redactare corectă, sintagma 

„persoanelor dizabilităţi” se va scrie „persoanelor cu dizabilităţi”.
11. La art.I pct.6, la textul preconizat pentru art.6 lit.i) din Legea 

nr.448/2006, semnalăm că denumirea „serviciul de evaluare complexă” 

este incompletă, fiind necesară eompletarea acesteia cu informaţiile 

cuprinse în textul propus la art.I pct.7I pentru art.88, referitoare Ia
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persoanele eare vor fi evaluate, respectiv cu sintagma „a copiilor cu 

dizabilităţi, respectiv serviciul de evaluare complexă a adulţilor cu 

dizabilităţi” sau cu sintagma „a copiilor cu dizabilităţi, respectiv 

serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu dizabilităţi”,
în funcţie de denumirea pentru care se va opta la art.88, având în vedere 

observaţia formulată la pct.57.
Observaţia este valabilă pentru toate situaţiile similare din

cuprinsul propunerii.
12. La art.I pct.8, semnalăm că se propune modificarea alin.(l) şi 

(2) ale art.9, însă, respectivul articol, la momentul actual, este alcătuit 

doar din cele două alineate, motiv pentru care, partea dispozitivă va 

viza modificarea în integralitate a art.9, în următoarea redactare:
„8. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:”.
Observaţia este valabilă pentru toate situaţiile similare din

cuprinsul propunerii.
La textul preconizat pentru art,9 alin.(l) lit.d), semnalăm că 

sintagma „accesibilizarea mediului” nu beneficiază de o definiţie, putând 

conduce la dubii în interpretare, întrucât nu se înţelege ce reprezintă şi ce 

măsuri implică.
La lit.e), menţionăm că exprimarea „să dezvolte programe de 

prevenire a apariţiei” este improprie, deoarece, în cazul beneficiarilor 

primari ai Legii nr.448/2006, dizabilitatea există deja, neputându-se lua 

măsuri decât pentru prevenirea agravării acesteia.
13. La art.I pct.lO, la textul preconizat pentru art.ll alin.(l) lit.a) 

din Legea nr.448/2006, semnalăm că se foloseşte exprimarea 

„Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în 

cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate”, în timp ce, la art.I 

pct.9, la textul propus pentru art.lO alin.(3), se foloseşte formularea 

„contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei 

medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi 
dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate”. Pentru asigurarea unităţii terminologice, recomandăm 

folosirea unei singure variante, după verificarea corectitudinii acesteia.
Observaţia este valabilă şi pentru textul propus la lit.b).
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14. La art.I pct.l2, la textul preconizat pentru art.18 alin.(l) lit.c) 

din Legea nr.448/2006, semnalăm că sintagma „adaptarea clădirilor” este 

neclară şi incompletă, întrucât nu se înţelege ce presupune efectiv.
15. La art.I pct.l3, la textul preconizat pentru art.l9 lit.c) din 

Legea nr.448/2006, semnalăm că sintagma „curriculum/ului şcolar” nu 

se regăseşte în Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, în acest act normativ fiind folosite sintagmele 

„curriculei şcolare” „curriculumul naţional”, „curriculumul la decizia 

şcolii”, „curriculumul în dezvoltare locală”, „curriculumul naţional 

pentru educaţia timpurie”, „curriculumul naţional pentru 

învăţământul primar şi gimnazial”. In consecinţă, pentru unitate 

terminologică, este necesară înlocuirea sintagmei „curriculumului 

şcolar” cu denumirea corectă avută în vedere.
La lit.h), pentru o corectă şi completă informare juridică asupra 

actului normativ menţionat, recomandăm ca sintagma „conform 

Normativului ...” să fie redată astfel: „conform reglementării tehnice 

«Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la 

nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - 

Revizuire NP 051/2000, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, 
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, 
nr.189/2013»”.

Observaţia este valabilă şi pentru situaţiile similare „Normativul 

privind ...” de la art.I pct.53, textul propus pentru art.61 lit.a) şi 

„Normativului ...” de la art.I pct.56, textul propus pentru art.63 alin.(l).
16. La art.I pct.l4, semnalăm redactarea defectuoasă a părţii 

dispozitive, în sensul că aceasta dispune în mod eronat atât modificarea, 
cât şi completarea art.21 alin.(l), iar, în fapt, este vorba de modificarea 

art.21 aiin.(2).
Prin urmare, partea dispozitivă se va reformula astfel:
„14. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:”.
La textul preconizat pentru art.21 alin.(2) lit.c) din Legea 

nr.448/2006, atragem atenţia asupra faptului că art.21 alin.(2) prevede 

obligaţiile pe care autorităţile administraţiei publice trebuie să le 

îndeplinească în vederea asigurării accesului persoanelor cu dizabilităţi 

la cultură, sport şi turism, însă prin sintagma „în parteneriat cu Comitetul
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Naţional Paralimpic”, folosită la lit.c), se stabileşte o obligaţie în sarcina 

unei persoane juridice de drept privat, textul fiind susceptibil să aducă 

atingere libertăţii economice, prevăzute la art.45 din Constituţie.
La lit.e), pentru supleţea actului normativ, recomandăm a se 

analiza dacă ipoteza prevăzută la această literă nu ar putea fi inclusă la 

lit.a), având în vedere legătura tematică dintre acestea.
17. La art.I pct.l5, la textul propus pentru art.23 alin.(3) din 

Legea nr.448/2006, având în vedere că, potrivit alin.(l), se urmăreşte ca 

persoanele cu dizabilităţi să beneficieze de gratuitate pe toate liniile la 

transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu 

metroul, pe întreg teritoriul ţării, semnalăm că norma propusă nu poate 

fi aplicată în forma prezentată, deoarece instituie în sarcina unor 

persoane juridice de drept privat, respectiv „companiile de transport 

local”, obligaţia de a recunoaşte valabilitatea unor documente emise de 

autorităţi publice din alte judeţe/localităţi, fără a avea posibilitatea de a le 

verifica autenticitatea. Prin urmare, este necesară revederea şi 
reformularea textului, în sensul prevederii unui document universal 

valabil, care să fie recunoscut în toate judeţele. O posibilă soluţie ar 

putea fi prezentarea legitimaţiei prevăzute la art.7 alin.(3), în forma de 

lege lata, din Legea nr.448/2006.
Totodată, pentru asigurarea caracterului complet al normei şi 

pentru corelare cu prevederile alin.(l), este necesar ca legitimaţia 

respectivă să vizeze şi transportul urban cu metroul, nu doar cu 

mijloacele de transport în comun de suprafaţă.
De asemenea, pentru unitate terminologică cu prevederile art,30 

alin.(l) din Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile 

administrativ-teritoriale nr.92/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare, potrivit cărora executa serviciul public de transport local 

şi judeţean de persoane operatorii de transport rutier şi transportatorii 

autorizaţi'’, recomandăm ca sintagma „toate companiile de transport 

local” să fie înlocuită cu sintagma „toţi operatorii de transport rutier 

şi toţi transportatorii autorizaţi”.
18. La art.I pct.l6, la textul propus pentru art.24 alin.(2) lit.b) din 

Legea nr.448/2006, referitor la sintagma „persoana care însoţeşte copilul 

cu dizabilitate gravă”, precizăm că, potrivit definiţiei de la art.5 pct.30 

„însoţitorul este persoana care acompaniază persoana cu dizabilităţf\
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A

In consecinţă, pentru supleţea normei, recomandăm eliminarea lit.b) şi 
includerea ipotezei prevăzute la această literă la lit.a) în redactarea:

„a) însoţitorii copiilor şi ai persoanelor adulte cu dizabilitate 

gravă, numai în prezenţa acestora”.
A

In acest caz, se impune şi eliminarea textului propus pentru art.24
alin.(4).

19. La art.I pct.l7, la textele propuse pentru art,27 alin.(l), (2) şi 
(4) din Legea nr.448/2006, semnalăm că normele sunt neclare, întrucât 

nu rezultă motivul pentru care reprezentanţii legali ai persoanelor adulte 

şi ai eopiilor cu dizabilitate gravă sau accentuată pot beneficia de credit a 

cărui dobândă se suportă din bugetul de stat.
La alin.(2), pentru o corectă exprimare, sintagma „în baza unui 

contract privind angajamentul de plată a dobânzii şi pentru echipamente 

de mobilitate sau tehnologii asistive şi de acces” se va înlocui cu 

sintagma „în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii 

pentru achiziţionarea de echipamente de mobilitate sau tehnologii 

asistive si de acces”.
20, La art.I pct.l8, la textul propus pentru art.28 alin.(l) din 

Legea nr.448/2006, exprimarea „tarifului de utilizare a reţelelor de 

drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr.15/2002” 

este mult prea generică, pentru predictibilitatea normei fiind necesară 

indiearea textului legal care prevede tariful respectiv.
La alin.(2), pentru o exprimare adecvată în context, propunem 

următoarea formulare:
„(2) Exceptarea prevăzută la alin.(l) se aplică pentru un singur 

autoturism deţinut de fiecare dintre persoanele îndreptăţite potrivit 

prevederilor alin.(l)”.
21. La art.I pct.l9, la textul propus pentru art.30 alin.(l) din Legea 

nr.448/2006, pentru asigurarea unei terminologii unitare - a se vedea 

Regulamentul-cadru de organizare şi fiincţionare al Direcţiei generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.797/2017 -, sintagma „prin direcţiile generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti” se va înlocui cu sintagma „prin direcţiile generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului din subordinea consiliilor judeţene/consiliilor 

locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti”.
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Observaţia este valabilă pentru toate situaţiile similare din 

cuprinsul propunerii.
La lit.a), pentru o exprimare adecvată în context, recomandăm 

eliminarea sau reformularea sintagmei „să finanţeze”, aceasta fiind 

improprie contextului, întrucât un registru electronic de evidenţă nu se 

poate finanţa, ci doar o operaţiune ce vizează acest registru. Observaţia 

este valabilă şi pentru textul propus la art.I pct.61 pentru art74 alin.(l) 

lit.e) din Legea nr.448/2006.
La lit.e), din acelaşi considerent, propunem înlocuirea sintagmei 

„să creeze un plan de urmărire ...” cu sintagma „să elaboreze un plan de 

urmărire ...”.
Totodată, recomandăm a se analiza dacă elaborarea planului de 

urmărire a evoluţiei copilului cu dizabilităţi începând cu vârsta de 14 ani 

nu este susceptibilă să încalce dispoziţiile art.l6 alin.(l) din 

Constituţie, referitoare la egalitatea cetăţenilor în faţa legii, creând 

un tratament discriminatoriu faţă de copiii cu dizabilităţi în vârstă de 

până la 14 ani.
Scopul Legii nr.448/2006 este de a proteja drepturile tuturor 

copiilor cu dizabilităţi, nu doar ale celor care au împlinit vârsta de 14 ani.
Precizăm că, potrivit principiului nediscriminării, în accepţiunea 

Curţii Constituţionale „(...) egalitatea în fata legii şi a autorităţilor 

publice, consacrată cu titlu de principiu de artA6 alinfl) din 

Constituţie, îşi găseşte aplicare doar atunci când părţile se găsesc în 

situaţii identice sau egale, care impun şi justifică acelaşi tratament 

juridic şi deci instituirea aceluiaşi regim juridic."\a se vedea Decizia 

nr.875 din 9 decembrie 2020, publieată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.87 din 27 ianuarie 2020, paragraful 45).
în eonsecintă, recomandăm revederea si reformularea textului.
Observaţia este valabilă şi pentru textul propus la lit.e).
întrucât domeniile prevăzute la lit.g) se referă la cursurile de 

pregătire prevăzute la lit.e), pentru supleţea actului normativ, 
recomandăm reformularea lit.e) prin includerea domeniilor prevăzute la 

lit.g). Pe cale de consecinţă, textul propus la lit.g) se va elimina.
La alin.(2), semnalăm că exprimarea „La împlinirea vârstei de 18 

ani ... efeetuează evaluarea” este neclară, putând conduce la dubii în 

interpretare, neînţelegându-se cu ce scop se face această evaluare, în
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vederea încadrării într-un grad de dizabilitate sau în vederea orientării 

profesionale.
In cazul în care sintagma „efectuează evaluarea” are în vedere 

evaluarea pentru încadrarea într-un grad de dizabilitate, recomandăm a se 

analiza dacă norma se corelează cu cea propusă la art.I pct69 pentru 

art.86' alin.(3), care prevede că, în cazul copilului cu dizabilităţi căruia îi 

sunt eliberate două certificate de încadrare în grad de dizabilitate gravă, 
fiecare cu termen de valabilitate de 2 ani, ulterior Comisia de evaluare 

poate elibera un certificat permanent. Se pune problema în ce măsură 

cele două norme se corelează, având în vedere că, pentru copilul cu 

dizabilitate gravă căruia i s-a eliberat un certificat permanent de 

încadrare în grad de dizabilitate, nu s-ar mai justifica efectuarea acelei 

evaluări la împlinirea vârstei de 18 ani.
Recomandăm revederea şi reformularea/completarea textului.
22. La art.I pct.20, la textul propus pentru art.31 alin.(2) din 

Legea nr.448/2006, semnalăm că formularea „unde persoana cu 

dizabilităţi doreşte să beneficieze de serviciile sociale” este imprecisă, 
neconferind previzibilitate normei, deoarece o cerere pentru acordarea 

dreptului la servicii sociale nu se poate înregistra la orice autoritate a 

administraţiei publice locale, ci doar la cea în a cărei rază teritorială 

persoana cu dizabilităţi are domiciliul sau reşedinţa. In funcţie de 

domiciliu sau reşedinţă se stabileşte numărul posibililor beneficiari ai 

serviciilor sociale şi bugetul alocat în vederea asigurării acestora.
Aşa cum am precizat şi în cadrul observaţiei de la pct.9, persoana 

cu dizabilităţi nu poate beneficia de servicii şi prestaţii sociale de la orice 

autoritate publică cu atribuţii în domeniu, ci doar de la cea în a cărei rază 

teritorială îsi are domieiliul sau reşedinţa.
5 9 9

La alin.(3), pentru predictibilitatea normei, sugerăm ca după verbul 

„se transmif’ să fie indicate modalităţile de transmitere a cererii şi a 

actelor doveditoare.
La alin.(4) precizăm că formularea „Instruirea va avea în

vedere problematica specifică a persoanei cu dizabilităţi” este lipsită de 

previzibilitate, întrucât nu se înţelege care este conţinutul acestei instruiri 

şi dacă este acelaşi pentru tot personalul care îşi desfâşoară activitatea în 

sistemul de protecţie a persoanelor eu dizabilităţi. Pentru evitarea 

dubiilor interpretare, recomandăm revedereaAin si
9
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reformularea/completarea textului în sensul precizării aspectelor 

esenţiale pe care ar trebui să le vizeze instruirea respectivă.
Totodată, recomandăm a se analiza dacă durata minimă de 60 de 

ore, dintre care 20 de ore instruire medicală, este suficientă pentru 

asigurarea unei pregătiri temeinice a personalului care îşi desfăşoară 

activitatea în sistemul de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi.
La alin.(4) pentru precizia normei, este necesară înlocuirea 

sintagmei „la domiciliul persoanei cu dizabilităţi” cu sintagma „la 

domiciliul sau reşedinţa persoanei cu dizabilităţi”.
Observaţia este valabilă pentru toate situaţiile asemănătoare din 

cuprinsul propunerii.
La alin.(4) semnalăm că sintagma „să actualizeze periodic” 

nu asigură previzibilitate normei, nefiind clar la ce interval de timp se 

actualizează acel registru electronic al persoanelor cu dizabilităţi, putând 

exista situaţii în care unele autorităţi publice să actualizeze registrul mai 

des sau mai rar decât altele şi astfel unele dintre acestea să aibă o 

evidenţă clară, la zi, a situaţiei persoanelor cu dizabilităţi, iar altele, nu. 
Pentru o corectă aplicare a actului normativ, este necesar ca în locul 

cuvântului „periodic” să fie precizat intervalul de timp avut în vedere.
De asemenea, pentru unitate în redactare, recomandăm a se avea în 

vedere şi faptul că, potrivit textului propus la art.I pct.l9 pentru art.30 

alin.(l) lit.a), autorităţile publice au obligaţia să actualizeze lunar 

registrul electronic de evidenţă a copiilor cu dizabilităţi.
23. La art.I pct.21, la textele propuse pentm art.32 alin,(l) lit.a) şi b) 

din Legea nr.448/2006, semnalăm că normele sunt lipsite de 

previzibilitate, întrucât nu există definiţii ale serviciilor sociale acordate 

la domiciliu si ale celor acordate în comunitate.
9

La pentru o exprimare unitară, sintagma „centrul de îngrijire 

şi asistenţă” se va reda la plural, forma nearticulată, „centre de îngrijire şi 
asistenţă”.

24. La art.I pct.22, la textul propus pentru art.33 alin.(l) din 

Legea nr.448/2006, precizăm că sintagma „autorităţile administraţiei 

publice judeţene” nu este corectă, întrucât, potrivit art.2 şi 3 din Codul 

administrativ, autorităţile administraţiei publice se clasifică în locale şi 
centrale.
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Potrivit art.3 din Codul administrativ, autorităţile administraţiei 

publice locale sunt doar consiliile locale, primarii şi consiliile judeţene.
Pentru o corectă exprimare juridică, recomandăm ca în locul 

sintagmei „autorităţile administraţiei publice judeţene” să fie indicate 

autorităţile publice vizate.
Formulăm această observaţie pentru toate situaţiile similare din 

cuprinsul propunerii.
25. La art.I pct.23, la textul propus pentru art.33^ alin.(l) din 

Legea nr.448/2006, semnalăm că norma se referă la serviciile sociale pe 

care autorităţile prevăzute la art.33 alin.(l) sunt obligate să le organizeze, 
administreze si finanţeze la nivel judeţean.

Totodată, la alin.(l) lit.a) şi b), semnalăm că exprimarea 

„indiferent de numărul de persoane încadrate în grad de 

dizabilitate” este neclară, putând conduce la dubii în interpretare, şi nu 

este corelată cu normele prevăzute la alin.(2) lit.a) şi b), potrivit cărora, 
în cazul judeţelor în care sunt înregistrate mai mult de 1000 de persoane 

cu dizabilităţi, autorităţile administraţiei publice judeţene” au obligaţia să 

organizeze, administreze şi finanţeze un centru respiro cu minimum 30 

de locuri pentru adulţi, un centru cu minimum 30 de locuri pentru copii, 
un centru de zi cu minimum 30 de locuri pentru adulţi şi unul pentru 

copii, la fiecare 1000 de persoane cu dizabilităţi.
Pentru supleţea normelor şi pentru o exprimare corectă şi adecvată 

în context, textele propuse pentru art.33^ alin.(l) lit.a) şi b) ar putea fi 
reformulate astfel:

„Art.33^ - în judeţele în care sunt înregistrate maximum 1000 

de persoane cu dizabilităţi, autorităţile prevăzute la art.33 alin.(l) au
obligaţia de a organiza, administra şi finanţa următoarele servicii 

sociale:
a) cel puţin un centru respiro cu minimum 30 de locuri pentru 

adulţi şi cel puţin un centru respiro cu minimum 30 de locuri pentru 

copii;
b) cel puţin un centru de zi cu minimum 30 de locuri pentru adulţi 

şi cel puţin un centru de zi cu minimum 30 de locuri pentru copii;”.
La alin.(2), pentru o exprimare unitară cu cea de la alin.(l), 

propunem ca posibilă reformulare:
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„(2) - în judeţele în care sunt înregistrate peste 1000 de 

persoane cu dizabilităţi, autorităţile prevăzute la art.33 alin.(l) au
obligaţia de a organiza, administra şi finanţa următoarele servicii 

sociale:”
26. La art.I pct.24, la textul propus pentru art.34 alin.(4) din 

Legea nr.448/2006, atragem atenţia că soluţia legislativă nu poate fi 

promovată, deoarece monitorizarea şi controlul privind respectarea 

standardelor minime de calitate reprezintă activităţi cu caracter general 

care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, în acord cu 

prevederile art.370 alin.(2) lit.c) şi d) din Codul administrativ, şi se 

realizează doar de către autorităţile şi instituţiile publice.
Organizaţiile neguvemamentale sunt persoane juridice de drept 

privat, nu subiecte de drept administrativ învestite de lege cu prerogative 

de putere publică şi forţă de coerciţie.
27. La art.I pct.25, la textul propus pentru art.35 alin.(l) din 

Legea nr.448/2006, precizăm că sintagma „indemnizaţia lunară 

corespunzătoare” este neclară, putând conduce la dubii în interpretare, 
întrucât nu se înţelege la ce indemnizaţie se referă, cea de care 

beneficiază persoana cu handicap, prevăzută la art.58 alin.(4) lit.a) din 

Legea nr.448/2006, cea pe care o primeşte asistentul personal, care 

reprezintă, de fapt, salariul acestuia, sau cea pentru însoţitor, prevăzută la 

norma propusă la art.I pct.31 pentru art.42 alin.(l) din Legea 

nr.448/2006.
O persoană cu dizabilitate gravă beneficiază de un asistent 

personal, întrucât nu îşi poate asigura singură serviciile necesare traiului 

zilnic, depinzând permanent de o altă persoană. In niciun caz această 

persoană cu dizabilitate gravă nu ar putea fi obligată să opteze între 

serviciile unui asistent personal şi indemnizaţia lunară, care, potrivit 

pct.l9 din considerentele Deciziei nr.69/2020 a Curţii Constituţionale, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr.565 din 29 iunie 2020, 
^.constituie prestaţia socială lunară reprezentând sume de bani acordate 

persoanelor cu handicap de natură să faciliteze egalizarea de şanse^ 

asigurarea unei vieţi autonome şi favorizarea incluziunii lor sociale. 
Potrivit jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, aceste 

drepturi băneşti nu sunt acordate în vederea asigurării îngrijirii 

medicale ori procurării de medicamente de care persoanele cu handicap
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au nevoie, ci mai degrabă pentru a compensa dificultăţile pe care 

acestea le au în ceea ce priveşte incluziunea socială şi pentru a facilita 

acest proces"'.
Observaţia este valabilă şi pentru norma propusă la alin.(2).
A

In plus, la alin.(2), precizăm că sintagmele „toţi copiii cu 

dizabilitate” şi „la simpla cerere” nu sunt specifice stilului normativ, 
urmând a fi înlocuite cu sintagmele „copiii cu dizabilitate” şi „la 

cererea”.
28. La art.I pct.26, la textul propus pentru art.37 aliii.(3) din 

Legea nr.448/2006, semnalăm, în primul rând, că acesta nu se corelează 

cu norma prevăzută la alin.(2), în forma de lege lata, care instituie o 

obligaţie pentru angajator, ca pe perioada absenţei temporare a 

asistentului personal, să asigure persoanei cu handicap grav un înlocuitor 

al asistentului personal.
A

In al doilea rând, folosirea substantivului „angajatorul” este 

eliptică, pentru predictibilitatea normei fiind necesară înlocuirea acestuia 

cu entităţile vizate.
Eliptică este şi exprimarea „pe perioada absenţei temporare”, fiind 

necesară înlocuirea acesteia cu situaţiile avute în vedere.
9

Formulăm cele două observaţii pentru toate situaţiile similare din 

cuprinsul propunerii.
Pe de altă parte, textul propus instituie o obligaţie în sarcina 

familiei extinse de a asigura găzduire persoanei cu dizabilitate, pe 

perioada absenţei temporare a asistentului personal, şi nu acordă acesteia 

posibilitatea de a-şi exprima sau nu acordul cu privire la asigurarea 

găzduirii. Atragem atenţia asupra faptului că asigurarea găzduirii 

persoanei cu dizabilităţi de către familia extinsă nu se poate realiza decât 

cu acordul acesteia din urmă, acord ce ar trebui să fie prevăzut în textul 

propus.
Mai mult, precizăm că, în cuprinsul propunerii, nu există o definiţie 

a „familiei extinse”, iar în lipsa unei definiţii, norma nu este suficient de 

clară în ceea ce priveşte sfera persoanelor care ar fi obligate la acordarea 

găzduirii.
De asemenea, exprimarea „cu sprijinul zilnic al echipei mobile” 

este ambiguă, neînţelegându-se în ce ar consta acest sprijin zilnic.
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Referitor la exprimarea „şi i se acordă indemnizaţia prevăzută la 

art.43 alin.(l)”, semnalăm că la art.43 alin.(l), în forma preconizată în 

prezenta propunere, se face referire la „indemnizaţia lunară de însoţitor 

prevăzută la art,42 alin.(l)”, pentru care pot opta „reprezentaţii legali ai 
copilului cu dizabilitate gravă, persoana sau familia care a primit în 

plasament un copil cu dizabilitate gravă, adulţii cu dizabilitate gravă sau 

reprezentanţii legali ai acestora”, în cazul în care nu doresc să 

beneficieze de asistent personal.
Precizăm că în forma de lege lata a art.37 alin.(3), ,Jn situaţia în 

care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, 
persoanei cu handicap grav i se acordă indemnizaţia prevăzută la art.43 

alin.(l) sau găzduirea într-un centru de tip respiro'\ în acest caz 

persoana cu dizabilitate beneficiind fie de indemnizaţia prevăzută la 

art.43 alin.(l), fie de găzduirea într-un centru respiro, nu de ambele. In 

acest context, recomandăm a se analiza dacă, pe durata găzduirii în 

familia extinsă, persoana cu dizabilitate gravă poate primi atât 

indemnizaţia lunară prevăzută la art.58 alin.(4) lit.a), de care beneficiază 

orice persoană cu dizabilităţi, cât şi indemnizaţia prevăzută la art.43 

alin.(l). Aşadar, problema care se pune în acest caz este dacă cele două 

tipuri de indemnizaţii pot fi cumulate şi dacă, într-adevăr, pe durata 

găzduirii în familia extinsă, este justificată şi acordarea indemnizaţiei 

prevăzute la art.43 alin.(l).
29. La arti pct.27, la textul propus pentru art.37 alin.(6) din 

Legea nr.448/2006, semnalăm că exprimarea „aşa cum a fost aprobat de 

Comisia de evaluare” conduce la ideea că doar planul individual de 

servicii al persoanei cu dizabilitate gravă a fost aprobat de Comisia de 

evaluare. în cazul în care şi planul de abilitare-reabilitare este aprobat de 

Comisia de evaluare, este necesară exprimarea la plural „aşa cum au fost 

aprobate de Comisia de evaluare”.
30. La art.I pct.29, la textul propus pentru art.39 alin.(l) din 

Legea nr.448/2006, pentru evitarea repetiţiei şi pentru o exprimare 

corectă, este necesară revederea sintagmei „încheie, cu asistentul 

personal, contractul individual de muncă al asistentului personal”.
De asemenea, pentru evitarea exprimării pleonastice, sintagma „în 

termen de maximum 30 de zile” se va reda astfel: „în termen de 30 de 

zile”. Observaţia este valabilă şi pentru sintagmele „în termen de cel
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mult 1 an” şi „în termen de cel mult 3 ani” prevăzute la artJ pct.54 

pentru art.62 alin.(l) şi (2) din Legea nr.448/2006, precum şi pentru 

toate situaţiile similare din cuprinsul propunerii.
31. La art.I pct.31, la textul propus pentru art.42 alin.(l) din 

Legea nr.448/2006, este necesară completarea normei cu precizarea 

ipotezei în care vor opta reprezentanţii legali, deoarece adulţii optează 

singuri pentru drepturile lor, doar în situaţia în care sunt lipsiţi de 

capacitate de exerciţiu vor opta reprezentanţii legali, în acord cu 

prevederile art.43 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare.

Totodată, pentru o corectă exprimare, propunem înlocuirea 

sintagmei „indemnizaţia de însoţitor” cu sintagma „indemnizaţia pentru 

însoţitor”, având în vedere că nu persoana cu dizabilităţi este însoţitor, ci 

aceasta are nevoie de însoţitor.
La alin.(4)5 sintagma „transmisă prin orice mijloc de comunicare” 

este vagă şi nu asigură precizie normei, motiv pentru care este necesară 

indicarea expresă a mijloacelor de comunicare prin intermediul cărora se 

transmite cererea.
32. La art.I pct.32, la textele propuse pentru art.43 alin.(l) - (3) 

din Legea nr.448/2006, pentru o exprimare adecvată în context, 
recomandăm eliminarea sintagmei „de însoţitor” din exprimările 

„Indemnizaţia lunară de însoţitor” si „Plata indemnizaţiei lunare de 

însoţitor”.
9

La alin.(4) lit.d), semnalăm că sintagma „centre publice cu 

componentă rezidenţială” este imprecisă, întrucât în cuprinsul propunerii 

nu există o definiţie a acestor centre.
9

33, La art.I pct.33, la textul propus pentru art.45 alin.(l) din 

Legea nr.448/2006, pentru evitarea repetiţiei, recomandăm reformularea 

exprimării „Adultul cu dizabilitate gravă sau accentuată ... la 

domiciliul adultului cu dizabilitate gravă sau accentuată”.
Din acelaşi considerent, la alin.(2), recomandăm reformularea 

exprimării „îngrijirea şi protecţia unui asistent personal profesionist, la 

domiciliul asistentului personal profesionist”. De asemenea, pentru o 

redactare corectă, recomandăm înlocuirea sintagmei „adultul cu 

dizabilitate gravă sau accentuat” cu sintagma „adultul cu dizabilitate 

gravă sau accentuată”.
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La textul propus pentru alin.(3), referitor la exprimarea „Copilul cu 

dizabilităţi... după împlinirea vârstei de 18 ani”, precizăm că, din analiza 

prevederilor art.38 şi art.263 alin.(5) din Codul civil şi ale art.55 din 

Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, reiese că un copil 

care a împlinit vârsta de 18 ani se numeşte „tânăr”, după împlinirea 

acestei vârste nemaiutilizându-se termenul „copil”. In consecinţă, pentru 

precizia normei, substantivul „Copilul” din debutul textului se va înlocui 

cu substantivul „Tânărul”.
Totodată, pentru precizia normei este necesară revederea şi 

completarea/reformularea exprimării „asistentului materna!, care devine 

asistent personal profesionist, prin efectul legii”, precizându-se şi acordul 

asistentului maternal în acest sens, având în vedere că, potrivit normei 

propuse la alin.(9), asistentul maternal care îngrijeşte un copil cu 

dizabilitate gravă sau accentuată până la vârsta majoratului poate opta să 

devină asistent personal profesionist, nu devine în mod obligatoriu 

asistent personal profesionist.
La alin.(7), pentru claritatea normei, recomandăm revederea 

exprimării „de la primirea acestora”, întrucât nu se înţelege la ce anume 

se referă.
34. La art.I pct.35 şi 36, întrucât se preconizează modificări ale 

unor subdiviziuni ale aceluiaşi articol, pentru fluenţa părţii dispozitive, 
precum şi pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, este 

necesară comasarea lor într-un singur punct, cu următoarea redactare:
„35. La articolul 47, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins:”.
Pe cale de consecinţă, actualul pct.36 se va elimina, urmând ca 

punctele subsecvente să se renumeroteze.
La actualul pct.35 al art.I, la textul propus pentru art.47 alin.(2) 

din Legea nr.448/2006, care prevede drepturi ale asistentului personal 

profesionist, atragem atenţia asupra faptului că norma propusă la lit.d) 

conţine o obligaţie, nu un drept, motiv pentru care, pentru o corectă 

sistematizare a normelor, propunem eliminarea acesteia.
De altfel, obligaţia prevăzută la textul preconizat la lit.d) este 

prevăzută într-o manieră similară, dar mai restrânsă, la textul propus la
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art.I pct.38 pentru art,49 lit.a), „să asiste şi să asigure sprijin persoanei eu 

dizabilităţi în vederea integrării sau reintegrării sociale a acesteia”.
La actualul pct.36 al art.I, la textul propus pentru art.47 alin.(3) 

din Legea nr.448/2006, semnalăm că norma nu se corelează cu 

prevederile art.37 alin.(2), în forma de lege lata, potrivit cărora „Pe 

perioada absenţei temporare a asistentului personal, angajatorul are 

obligaţia de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al 

asistentului personal”. Astfel, nu se înţelege care este raţiunea pentru 

care, în cazul concediului de odihnă sau în alte cazuri în care asistentul 

personal nu poate asigura supravegherea, asistenţa şi îngrijirea persoanei 

cu dizabilitate gravă, angajatorul este obligat să asigure acesteia un 

înlocuitor al asistentului personal, iar în cazul concediului de odihnă sau 

în alte cazuri în care asistentul personal profesionist nu poate asigura 

îngrijirea şi protecţia adultului cu dizabilitate gravă sau aecentuată, 
angajatorul nu are obligaţia de a asigura acestuia un înlocuitor al 

asistentului personal profesionist, ci doar de a-i asigura găzduirea în 

familia extinsă.
In plus, aşa cum am precizat şi la observaţia de ia pct.28, pentru a 

se asigura găzduirea în familia extinsă trebuie să existe acordul acesteia. 
In consecinţă, pentru ca norma propusă să poată fi aplicată, este necesară 

reformularea textului în sensul că angajatorul poate asigura persoanei cu 

dizabilitate gravă sau accentuată găzduirea în familia extinsă, cu acordul 

acesteia din urmă.
A ,

In altă ordine de idei, menţionăm că norma în vigoare conţine o 

soluţie legislativă corectă din punct de vedere juridic şi care nu 

generează dubii în interpretare, cu precizarea că formularea „pe perioada 

concediului de odihnă” ar putea fi completată şi cu alte situaţii/tipuri de 

concedii pe durata cărora asistentul personal profesionist nu poate 

asigura îngrijirea şi proteeţia adultului cu dizabilitate gravă sau 

accentuată.
35. La partea dispozitivă a art.I pct.37, pentru rigoarea redactării, 

sintagma „alin.(4) şi alin.(5)” se va scrie sub forma „alin.(4) şi (5)”. 
Observaţia este valabilă pentru toate situaţiile similare din cuprinsul
propunem.

36. La art.I pct.38, la textul propus pentru art.49 din Legea 

nr.448/2006, precizăm că obligaţia prevăzută la lit.a), „să asiste şi să
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asigure sprijin persoanei cu dizabilităţi ...” nu este corelată cu definiţia 

„asistentului personal profesionist”, prevăzută la art.I pct.5 cu privire la 

textul propus pentru art.5 pct.7, potrivit căruia asistentul personal 

profesionist este „persoana fizică atestată care asigură ... îngrijirea şi 

protecţia adultului cu dizabilitate gravă sau accentuată ...”. Aşadar, 
asistentul personal profesionist asigură îngrijirea şi protecţia doar a 

persoanelor adulte cu dizabilitate gravă sau accentuată, nu a tuturor 

persoanelor adulte cu dizabilităţi.
La lit.f), este necesară revederea şi reformularea/completarea 

sintagmei „de a se autoadministra”, întrucât este neclară, 
neînţelegându-se la ce se referă.

Totodată, pentru unitate în redactare, propunem înlocuirea 

sintagmei „în cadrul familiei” cu sintagma „la domiciliul”.
Din acelaşi considerent, referitor la sintagmele „adultului cu 

dizabilităţi” şi „persoanei cu dizabilităţi”, recomandăm folosirea unei 

singure variante.
La lit.g), semnalăm că sintagma „planul de tratament şi sprijin” 

este neclară, putând conduce la dubii în interpretare, deoarece nu 

beneficiază de o definiţie în cuprinsul propunerii, nu mai este prevăzut la 

nici un alt element structural şi nu se înţelege dacă este acelaşi cu „planul 

individual de servicii” sau este vorba despre alt plan. In cazul în care 

„planul de tratament şi sprijin” este acelaşi cu „planul individual de 

servicii”, recomandăm înlocuirea corespunzătoare a denumirii şi, 
totodată, analizarea necesităţii obligaţiei prevăzute, ţinând cont de faptul 

că, la lit.d), este deja prevăzută obligaţia asistentului personal 

profesionist de a pune în aplicare integral planul individual de servicii al 

adultului cu dizabilitate gravă sau accentuată.
37. La art.I pct.39, semnalăm că textele propuse pentru art.51 

alin.(l) - (3) din Legea nr.448/2006 sunt lipsite de previzibilitate în 

absenta definiţiei serviciilor sociale la domiciliu si a celor în comunitate, 
mai ales, că la alin.(2) şi (3) se prevede că acestea se asigură prin 

intermediul echipelor mobile de intervenţie la domiciliu, al asistenţilor 

personali sau al asistenţilor personali profesionişti, respectiv prin 

intermediul locuinţelor protejate, centrelor de zi, centrelor respiro, 
centrelor pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi, dar nu se prevede în ce constau.
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La alin.(5), semnalăm că exprimarea „In situaţii extraordinare” nu 

asigură claritate şi predictibilitate normei, fiind necesară detalierea 

acesteia.
Totodată, precizăm că formularea „şi numai după consiliere 

medicală, psihologică şi juridică” este neclară, putând conduce la dubii 

în interpretare, întrucât nu se înţelege de ce este necesară consilierea 

medicală, psihologică şi juridică a persoanelor cu dizabilităţi pentru a 

putea fi admise într-un centru de abilitare şi reabilitare pentru persoane 

adulte cu dizabilităţi sau într-un centru de îngrijire şi asistenţă pentru 

persoane adulte cu dizabilităţi, pe o perioadă mai mare de 30 de zile.
La alin.(7) litb), semnalăm că norma este incompletă şi ambiguă 

prin folosirea exprimării „cu excepţia centrelor pentru viaţă independentă 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi, centrelor de abilitare şi reabilitare 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi centrelor de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi”, întrucât nu precizează cum sunt 

înfiinţate centrele respective, nefiind clar dacă acestea se încadrează în 

categoria celor prevăzute la lit.a), care se înfiinţează doar în subordinea 

consiliilor judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti, în structura direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului. Recomandăm revederea şi reformularea textului.
La alin.(8), precizăm că norma este, de asemenea, lipsită de 

previzibilitate, întrucât nu se înţelege care este raţiunea reducerii 

capacităţii centrelor respiro, centrelor pentru viaţă independentă pentru 

persoane adulte cu dizabilităţi, centrelor de abilitare şi reabilitare pentru 

persoane adulte cu dizabilităţi si a centrelor de îngrijire şi asistenţă 

pentru persoane adulte cu dizabilităţi publice si private, de la maximum 

50 de locuri, aşa cum este prevăzut la art.51 alin.(4), în forma de lege 

lata, la maximum 30 de locuri.
în plus, nu se precizează care este capacitatea maximă a locuinţelor 

protejate, care sunt tot centre rezidenţiale.
La alin.(9), semnalăm că exprimarea „Echipele mobile de 

intervenţie la domiciliu, locuinţele protejate ... funcţionează” este 

improprie, întrucât echipele mobile de intervenţie la domiciliu şi 
locuinţele
activitatea/îndeplinesc sarcini, respectiv se organizează.

funcţionează, ci îşi desfăşoarăprotejate nu
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In considerarea celor menţionate supra, este necesară reformularea 

si revederea textelor.
38. La art.I pct.40, la textul propus pentru art.52 alin.(l) din 

Legea nr.448/2006, semnalăm că este folosită sintagma „furnizorii de 

servicii sociale acreditaţi”, fără a fi stabilită şi accepţiunea acesteia. In 

acest context, pentru previzibilitatea normei, este necesară prevederea 

unei definiţii a „furnizorilor de servicii sociale acreditaţi”, cel puţin prin 

trimitere la un act normativ, cu indicarea elementelor structurale.
Observaţia este valabilă şi pentru textul propus la art.I pct.83 

pentru art.97 alin.(3) lit.b) din Legea nr.448/2006, precum şi pentru 

toate situaţiile similare din cuprinsul propunerii.
Referitor la sintagma „pentru o durată de minimum 2 ani”, 

precizăm că este necesară revederea şi modificarea acesteia, în sensul 

stabilirii unei durate maxime, având în vedere că centrele-pilot, fiind 

doar experimentale, nu sunt permanente, au o durată limitată.
La alin.(2), pentru respectarea stilului normativ, este necesară 

reformularea normei pentru a se evita exprimarea repetitivă „cu avizul 

Autorităţii pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi. Autoritatea 

pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi emite avizul...”.
La alin.(3), pentru a se asigura eficienţă normei, este necesar să se 

prevadă la ce interval de timp se realizează evaluarea activităţilor cu 

caracter inovator. De asemenea, pentru unitate în redactare cu textul 

propus la alin.(4), recomandăm a se analiza dacă în locul exprimării 

„Evaluarea activităţilor cu caracter inovator” nu ar fi mai potrivită 

exprimarea „Evaluarea activităţilor din centrele-pilot”.
La alin.(4), semnalăm că sintagma „se realizează periodic” nu 

asigură previzibilitate normei, nefiind clar la ce interval de timp se 

realizează evaluarea activităţii echipelor mobile, a activităţii din 

locuinţele protejate, din centrele de zi, din centrele respiro şi din centrele 

pentru viaţă independentă înfiinţate de către furnizorii de servicii sociale 

acreditaţi, putând exista situaţii în care unele dintre aceste servicii sociale 

să fie evaluate mai des sau mai rar decât altele. Pentru o corectă aplicare 

a actului normativ, este necesar ca în locul cuvântului „periodic” să fie 

precizat intervalul de timp avut în vedere.
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De asemenea, pentru unitate în redactare, recomandăm înlocuirea 

sintagmei „şi centrelor pentru viaţă ...” cu sintagma „şi din centrele 

pentru viaţă
39. La art.I pct.42, la textul propus pentru art.54 alin.(l) din 

Legea nr.448/2006, semnalăm că sintagma „în orice locuinţă protejată, 
centru de zi, centru respiro, centru pentru viaţă independentă pentru 

persoane adulte cu dizabilităţi, centru de abilitare şi reabilitare pentru 

persoane adulte cu dizabilităţi şi centru de îngrijire şi asistenţă pentru 

persoane adulte cu dizabilităţi” este imprecisă, neconferind 

previzibilitate normei, deoarece o persoană cu dizabilităţi nu poate fi 

îngrijită în orice astfel de serviciu social, ci doar în cel din unitatea 

administrativ-teritorială în care are domiciliul sau reşedinţa. Fiecare 

serviciu social are propria organizare şi îşi estimează necesităţile în 

funcţie de evidenţa persoanelor cu dizabilităţi, ţinută în funcţie de
A.

domiciliul sau reşedinţa acestora. In consecinţă, recomandăm revederea 

şi reformularea textului.
40. La art.I pct.43, prin care se propune abrogarea alin.(3) al 

art.54 din Legea nr.448/2006, având în vedere observaţia precedentă, 
recomandăm păstrarea actualei redactări a art.54 alin.(3).

41. La art.I pct.44, la textul propus pentru art.55 alin.(l) din 

Legea nr.448/2006, semnalăm că sintagma „autorităţile administraţiei 

publice locale” este imprecisă, pentru predictibilitatea normei fiind 

necesară indicarea expresă a autorităţilor vizate.
De asemenea, pentru claritatea normei, recomandăm revederea şi 

reformularea sintagmei „personalului care vine în contact cu persoana cu 

dizabilităţi”.
La alin.(2), precizăm că sintagma „personalul din cadrul 

locuinţelor protejate şi centrelor prevăzute la art.51 alin.(2), alin.(3) şi 
alin.(5)” este neclară, neînţelegându-se cine face parte din acel personal, 
în plus, precizăm că nu există unitate terminologică cu textul propus la 

art.I pct.45 pentru art.56 alin.(l), unde este folosită sintagma „Personalul 

de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în locuinţele protejate şi
A

centrele publice prevăzute la art.51 alin.(2), alin.(3) şi alin.(5)”. In 

consecinţă, pentru folosirea unei terminologii unitare, recomandăm 

alegerea unei singure variante.
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42. La art.I pct.45, la textul propus pentru art.56 alln.(l) din 

Legea nr.448/2006, semnalăm că sintagma „dar nu mai mult de 100 km” 

poate genera dificultăţi în aplicarea actului normativ, întrucât distanţa 

maximă prevăzută este prea mare, ceea ce va conduce la decontarea unor 

cheltuieli de transport ridicate, care nu vor putea fi asigurate din bugetele 

proprii ale judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
43. La art.I pct.46, la textul propus pentru art.57 alin.(2), 

sintagma „şi a opţiunii exprimă”, din finalul textului, se va elimina, fiind 

lipsită de sens.
44. La art.I pct.47, la textele propuse pentru art.58 alîn.(l) şi (2) 

din Legea nr.448/2006, pentru utilizarea terminologiei consacrate de 

art.7 alin.(l) lit.c) din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a 

răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor 

infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările ulterioare, 
sintagma „copiii diagnosticaţi cu infecţie de tip HIV/SIDA” se va înlocui 

cu sintagma „copiii infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA”.
Având în vedere că, potrivit definiţiei prevăzute la textul propus la 

art.l pct.5 pentru art.5 pct.l2, bugetul de subzistenţă reprezintă o 

prestaţie socială, pentru unitate în redactare, propunem ca textul de la 

artl pct.47 să vizeze şi modificarea alin.(4) al art.58, care prevede 

prestaţiile sociale de care beneficiază adultul cu dizabilităţi, în sensul 

introducerii unei noi litere, respectiv lit.c), care să prevadă bugetul de 

subzistenţă, cu consecinţa revederii normei prevăzute la alin.(6), în 

forma de lege lata.
în cazul în care această observaţie va fi reţinută, pentru supleţea 

actului normativ, recomandăm ca textul propus la art.I pct.48 pentru 

art.58 alin.(4) Iit.a) să fie introdus la art.I pct.47, care va debuta astfel:
„47. La articolul 58, alineatele (1), (2), (4) şi (5) se modifică şi vor 

avea următorul cuprins:”.
în continuare, se vor reda integral, între ghilimele, textele propuse 

pentru alin.(l), (2), (4) şi (5).
în consecinţă, pct,48 al art.I va fi eliminat, punctele subsecvente 

urmând a fi renumerotate.
45. La art.I pct.49, precizăm că soluţia legislativă preconizată, 

respectiv introducerea alin.(7) şi (8) după alin.(6) al art.58, este incorectă 

din punctul de vedere al exigenţelor de tehnică legislativă, având în
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vedere că alm.(7) şi (8), deşi abrogate, până la republicare, există în 

conţinutul art.58. Astfel, textele inserate după alin.(6) trebuie marcate ca 

alin.(6^) şi (6^).
In consecinţă, propunem reformularea finalului părţii dispozitive 

astfel: „două noi alineate, alin.(6*) şi (6^), cu următorul cuprins:”.
De asemenea, marcarea textelor nou-introduse se va face în mod 

corespunzător.
La textul propus pentru art.58 alin.(7) din Legea nr.448/2006, 

potrivit căruia doar adultul cu dizabilitate gravă beneficiază de bugetul 

de subzistenţă, semnalăm că norma nu este corelată cu definiţia 

„bugetului de subzistenţă” prevăzută la textul propus la art.I pct.5 pentru 

art5 pct.l2, unde se precizează că această prestaţie socială se acordă 

„persoanei cu dizabilităţi”, nefacându-se distincţie între gradele de 

dizabilitate.
A

In cazul în care s-a urmărit ca bugetul de subzistenţă să se acorde 

doar persoanei adulte cu dizabilitate gravă, este necesar a se analiza dacă 

norma nu este susceptibilă să încalce dispoziţiile art.l6 alin.(l) din 

Constituţie, referitoare la egalitatea cetăţenilor în faţa legii, creând 

un tratament discriminatoriu faţă de persoanele adulte cu dizabilitate 

medie si accentuată.
La alin. (8) lit.c), semnalăm că exprimarea nu este unitară, 

folosindu-se sintagma „persoană cu dizabilităţi”, deşi în debutul alin.(8) 

se foloseşte sintagma „adultul cu dizabilitate gravă”. Recomandăm 

revederea şi reformularea textului, în sensul folosirii unei singure 

variante, după însuşirea observaţiei anterioare.
46. La art.I pct.51, la textul propus pentru art.59 alin.(l) lit.a) din 

Legea nr,448/2006, pentru o corectă exprimare, recomandăm înlocuirea 

sintagmei „un termen permanent de valabilitate” cu sintagma „un 

termen de valabilitate permanent”. Observaţia este valabilă pentru 

toate situaţiile similare.
47. La art.I pct.53, la textul propus pentru art.61 din Legea 

nr.448/2006, semnalăm că sintagma „autorităţile publice” este imprecisă, 
putând conduce la dubii în interpretare, întrucât nu toate autorităţile 

publice pot avea aceleaşi obligaţii. Pentru predictibilitatea normei, este 

necesară revederea si reformularea textului, în sensul
5 '
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identificării/precizării autorităţilor publice vizate şi a obligaţiilor ce revin 

fiecăreia.
48. La art.I pct.54, la textul propus pentru art.62 alin.(l) din 

Legea nr.448/2006, semnalăm că exprimarea „telefoanele publice, 
bancomatele vor fi adaptate” este improprie, întrucât nu telefoanele 

publice şi bancomatele sunt adaptate, ci cabinele telefonice/locurile unde 

sunt amplasate telefoanele publice, respectiv clădirile/locurile unde sunt 

amplasate bancomatele.
Totodată, prin folosirea sintagmei „de la intrarea în vigoare a 

prezentei legi” (corect fiind „de la data intrării în vigoare a prezentei 

legi”), textul nu mai poate fi încorporat în actul de bază, ci va trebui 

reformulat ca articol de sine-stătător, marcat cu cifră romană. Reiterăm 

observaţia pentru alin.(2), precum şi pentru toate situaţiile similare.
49. La artl pct.55, la textul propus pentru art.62 alin.(5) din Legea 

nr.448/2006, atragem atenţia asupra faptului că, potrivit textului propus la 

art.I pct.85 pentru art.lOO alin,(l) lit.b), nerespectarea dispoziţiilor art.62 

constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 

25,000 lei. în consecinţă, în cazul nerespectării de către autorităţile 

administraţiei publice locale a obligaţiilor prevăzute la art.62 nu se poate 

angaja şi răspunderea penală a acestora, fapta nefiind infracţiune, ci 
contravenţie, motiv pentru care, pentru o corectă exprimare juridică, 
recomandăm eliminarea sintagmei „sau, după caz, penal”.

Totodată, pentru o exprimare specifică stilului normativ, propunem 

reformularea textului astfel: „Nerespectarea prevederilor alin.(l) - (4) 

de către autorităţile administraţiei publice locale atrage, după caz, 
răspunderea civilă sau contravenţională a acestora.”.

50. La art,I pct.56, la textul propus pentru art.63 alin.(l) din 

Legea nr.448/2006, este necesară reformularea sintagmei incorecte „în 

condiţiile respectării prevederilor legale. Normativului
51. La art.I pct.57, la textul propus pentru art.64 alin.(l) din 

Legea nr.448/2006, precizăm că sintagma „autorităţile administraţiei 

publice locale” este prea generală, pentru predictibilitatea normei fiind 

necesară individualizarea obligaţiilor în funcţie de fiecare autoritate 

publică avută în vedere.
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A

In ceea ce priveşte enumerarea obligaţiilor autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru respectarea uzanţelor în redactarea 

actelor normative, redarea acestora se va face prin utilizarea verbelor la 

modul conjunctiv timpul prezent. Observaţia este valabilă şi pentru
alin.(4).

La âlin.(2), semnalăm că norma nu poate fi pusă în aplicare în 

forma propusă, deoarece taxiurile aparţin operatorilor de taxi, nu 

autorităţilor publice locale şi, în consecinţă, acestora din urmă nu li se 

pot impune astfel de obligaţii. Prin urmare, propunem păstrarea actualei 

redactări a art.64 alin.(2).
La alin.(3), semnalăm că norma este ambiguă, deoarece, din modul 

în care este formulată, se înţelege că refuzul conducătorului de taxi de a 

asigura transportul persoanei cu dizabilităţi se consideră discriminare, 
indiferent de situaţie, ceea ce ar însemna că fapta unui conducător de taxi 

care refuză să asigure transportul unei persoane cu dizabilităţi, pe motiv 

că taxiul nu este adaptat transportului acestor persoane, ar constitui 

discriminare. Pentru a asigura predictibilitate normei, aceasta ar trebui 

reformulată/completată în sensul că refuzul nejustificat al conducătorului 

de taxi adaptat transportului persoanelor cu dizabilităţi constituie 

discriminare.
în plus, sintagma „dispozitivului de mers” este neclară, neexistând 

o definiţie în cuprinsul propunerii.
La alin.(4), sintagma „autorităţile administraţiei publice locale 

competente” este ambiguă, putând genera dubii în interpretare, întrucât 

nu se înţelege care dintre autorităţile administraţiei publice locale sunt 

competente. Pentru previzibilitatea normei, este necesar să se prevadă 

care sunt autorităţile administraţiei publice locale vizate şi ce obligaţii va 

avea fiecare autoritate.
52. La art.I pct.58, la textul propus pentru art.65 alin.(5) din 

Legea nr.448/2006, recomandăm reformularea exprimării „care a 

solicitat acest lucru”, întrucât este improprie atât limbajului juridic, cât 

si stilului normativ,
9

53. La art.I pct.59, la textul propus pentru art.67 alin.(4) din 

Legea nr.448/2006, sintagma „operatorii economici furnizori de produse 

de bază” este imprecisă, fiind necesară prevederea unei definiţii sau
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trimiterea la un act normativ, cu indicarea elementelor structurale avute 

în vedere.
Totodată, semnalăm că norma este lipsită de eficacitate, deoarece 

nu este prevăzută şi sancţiunea ce s-ar aplica în cazul neîndeplinirii 
obligaţiei de a asigura asistenţă şi sprijin persoanelor cu dizabilităţi.

De asemenea, sintagma „ori de câte ori este nevoie” este lipsită de 

previzibilitate, nefiind clar în ce situaţii trebuie să se asigure asistenţă şi 

sprijin persoanelor cu dizabilităţi.
54. La art.I pct.60, la textul propus pentru art.68 lit.c) din Legea 

nr.448/2006, pentru o exprimare adecvată în context, propunem 

înlocuirea sintagmei „sau lifturi cu însemne” cu sintagma „sau lifturi cu 

însemne tactile”.
55, La art.I pct.61, la textul propus pentru art.74 alin.(l) lit.b) din 

Legea nr.448/2006, este necesară reconsiderarea acestuia, având în 

vedere că textul alin.(l) debutează cu sintagma „In vederea asigurării ...
A

reconversiei profesionale a persoanelor cu dizabilităţi”. In forma 

propusă, textul de la alin.(l) lit.b) este exprimat într-o manieră repetitivă, 
astfel: „în vederea asigurării ... reconversiei profesionale a 

persoanelor cu dizabilităţi, autorităţile publice ... au obligaţia să 

asigure reconversia profesională a persoanelor cu dizabilităţi în 

conformitate cu abilităţile acesteia”.
La lit.e), sintagma „va înregistra” nu asigură normei un caracter 

complet, întrucât nu se înţelege unde se va înregistra.
Pentru o corectă exprimare, recomandăm ca sintagma „registrul de 

facilitare a angajării” să fie înlocuită cu sintagma „registrul de facilitare a 

angajării persoanelor cu dizabilităţi, aflate în căutarea unui loc de 

muncă”.
56. La art.I pct.64, la textul propus pentru art.78 alin.(3^) din 

Legea nr.448/2006, norma este neclară şi nu se poate aplica, deoarece, 
din modul în care este formulată, nu se înţelege în ce situaţii angajatorii 

au sau nu dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor de produse 

şi/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu 

dizabilităţi angajate în unităţi protejate autorizate şi, pe cale de 

consecinţă, în ce situaţii preţul de achiziţie ar include sau nu TVA.
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In plus, având în vedere că în actul de bază nu sunt prevăzute 

deduceri de TVA, acestea fiind prevăzute în Codul fiscal, recomandăm 

ca textul propus pentru art.78 alin.(3^) din Legea nr.448/2006 să fie 

introdus ca punct distinct în cadrul art.V din propunere, care vizează 

intervenţii legislative asupra Codului fiscal.
57. La art.I pct.65, la textul propus pentru art.83 alin.(l) din 

Legea nr.448/2006, având în vedere că nu se preconizează modificarea în 

întregime a articolului, ci doar a alin,(l), sintagma „Art.83. din debut, 
va fi eliminată.

58. La art.I pct.66, la textul propus pentru art.84 lit.c) din Legea 

nr.448/2006, care prevede scutirea de la plata impozitului pe profitul 

investit de către angajatorii persoanelor cu dizabilităţi în adaptarea 

locurilor de muncă şi achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor utilizate 

în procesul de producţie de către persoana cu dizabilităţi, semnalăm că 

soluţia legislativă se regăseşte în aceeaşi formulare la textul propus la 

art.V pct.l pentru art.22 alin.(l^) din Codul fiscal. în consecinţă, 
pentru evitarea paralelismului legislativ interzis de art.I6 alin.(l) din 

Legea nr.24/2000, recomandăm fie eliminarea textului, fie reformularea 

acestuia prin utilizarea unei norme de trimitere la prevederile incidente 

din Codul fiscal.
La lit.e), pentru precizia normei, este necesară indicarea 

elementelor structurale din cuprinsul Legii nr.76/2002, avute în vedere,
59. La art.I pct.67, la textul propus pentru art.85 alin.(9) din 

Legea nr.448/2006, pentru o exprimare corectă, sintagma „ministerului 

muncii, familiei şi protecţiei sociale” se va înlocui cu sintagma 

„ministrului muncii şi solidarităţii sociale”.
Observaţia este valabilă şi pentru situaţia similară de la art.I 

pct.85, la textul propus pentru art.I00 alin.(l) lit.h) din Legea 

nr.448/2006, unde este necesară înlocuirea sintagmei „ministrul muncii 

şi protecţiei sociale”.
60. La art.1 pct.68 şi 69, semnalăm că se preconizează abrogarea 

alin.(l) al art.86^ şi modificarea alin.(2), (2^) şi (3) ale aceluiaşi articol. 
Pentru supleţea actului normativ, recomandam ca intervenţia legislativă 

propusă la pct.68 să vizeze modificarea integrală a art.86\ motiv pentru 

care, propunem următoarea formulare a părţii dispozitive:
„68. Articolul 86^ se modifică şi va avea următorul cuprins:”
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Prin urmare, alineatele vor fi renumerotate începând cu cifra „(1)”, 
iar în faţa primului alineat va figura abrevierea „Art.86^”.

Drept consecinţă, pct.69 al art.I se va elimina.
Observaţiile de mai sus sunt valabile şi pentru art.I pct.77 şi 78.
Punctele subsecvente se vor renumerota în mod corespunzător.
La actualul pct.68 al art.1, prin care se propune abrogarea art.86^ 

alin.(l) din Legea nr.448/2006, recomandăm a se avea în vedere că, în 

acest caz, vor fi necesare şi modificarea/abrogarea cel puţin a art.I 15 

alin.(l) lit.a) din Legea nr.272/2004 şi a art.2 alin.(l) lit.f) din Hotărârea 

Guvernului nr.502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei 

pentru protecţia copilului, precum şi modificarea în mod corespunzător a 

Hotărârii Guvernului nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind 

organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap, cu modificările ulterioare.
La actualul pct.69 al artl, la textul propus la art.86* alin.(l) din 

Legea nr.448/2006, propunem a se analiza dacă nu ar fi indicat să se 

prevadă şi un termen maxim de valabilitate al certificatului de încadrare 

în grad de dizabilitate, termenul minim de 1 an neasigurând 

previzibilitate normei.
De asemenea, pentru asigurarea caracterului complet al normei, 

recomandăm a se analiza dacă nu pot exista şi situaţii în care, în mod 

justificat, un certificat de încadrare în grad de dizabilitate să fie eliberat 

pentru o perioadă mai mică de 1 an.
La alin.(2^), este necesară corectarea exprimării repetitive „necesită

necesită”.
La alin.(3), recomandăm reanalizarea şi reformularea textului, 

astfel încât să se coreleze cu cel propus la art.I pct.70 pentru art.87 

alin.(2), în ceea ce priveşte stabilirea termenului de valabilitate 

permanent al certificatului de încadrare în grad de dizabilitate în funcţie 

de deficienţele funcţionale şi/sau structural-anatomice ale persoanei cu 

dizabilităţi.
61. La art.I pct.70, la textul propus pentru art.87 alin.(l) litb) din 

Legea nr.448/2006, pentru o corectă exprimare, recomandăm înlocuirea 

sintagmei „aprobă program individual de ...” cu sintagma „aprobă 

programul individual de ...”.
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La alin.(6), pentru evitarea dublilor în interpretare, sintagma 

„Deciziile Comisiei de Evaluare” va fi înlocuită cu sintagma „Deciziile 

Comisiei superioare de evaluare”.
Având în vedere că denumirea actuală, potrivit formei de lege lata 

a art.90^ din Legea nr.448/2006, este „Comisia superioară de evaluare a 

persoanelor adulte cu handicap”, va fi necesară modificarea în mod 

corespunzător şi a acestui articol, precum şi modificarea Ordinului 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice nr. 1.261/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap.
Pentru precizia normei, sintagma „conform Legii nr.554/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare” va fi completată cu indicarea 

elementelor structurale exprese vizate.
La alin.(7), este necesară corelarea normei cu cea prevăzută la 

art.90\ în forma de lege lata, din Legea nr.448/2006, potrivit căruia „în 

structura Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi 

funcţionează Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap, denumită în continuare Comisia superioară, cu activitate de 

coordonare metodologică şi monitorizare a activităţii de evaluare şi 
încadrare în grad şi tip de handicap”.

62. La art.I pct.71, la textul propus pentru art.88 din Legea 

nr.448/2006, semnalăm că exprimarea „adulţilor adulte cu handicap cu 

dizabilităti” este defectuoasă, fiind necesară reformularea acesteia.
63. La art.I pct.72, la textul propus pentru art.89 alin.(4) din 

Legea nr,448/2006, semnalăm că exprimarea „Programul individual de 

reabilitare şi integrare socială şi planul individual de servicii prevăzute 

la alin.(l)” nu este corectă, deoarece la alin.(l) este prevăzut doar 

programul individual de reabilitare şi integrare socială, nu şi planul 

individual de servicii. în consecinţă, recomandăm reformularea textului.
64. La art.I pct.73, semnalăm că intervenţia legislativă asupra 

textelor de la art.90^ alin.(l) şi (2) din Legea nr.448/2006 este doar de 

modificare, nu şi de completare.
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Potrivit art.59 alin.(l) din Legea nr.24/2000, ^^Modificarea unui act 

normativ constă în schimbarea expresă a textului unora sau mai 

multor articole ori alineate ale acestuia şi în redarea lor într-o nouă 

formulare"".
Aşadar, potrivit normelor de tehnică legislativă, introducerea în 

cadrul unui element structural existent a unei teze noi prin redarea 

integrală a respectivului element este modificare, nu completare.
In consecinţă, pentru evidenţierea corectă a naturii intervenţiei 

legislative, propunem ca sintagma „se modifică şi se completează” să fie 

înlocuită cu sintagma „se modifică”.
La alin.(l) lit.a^), semnalăm că exprimarea „pune în aplicare 

criteriile medicopsihosociale” este improprie, deoarece criteriile nu se 

pun în aplicare, ci se elaborează sau se stabilesc.
65. La art.I pct.74, la textul propus pentru art.90^ alin.(3) din 

Legea nr.448/2006, precizăm că sintagma „fără motiv” este imprecisă, 
putând conduce la dubii în interpretare, motiv pentru care, pentru 

predictibilitatea normei, este necesară detalierea aspectelor vizate.
66. La art.I pct.77, la textul propus pentru art.94 alin.(l) din 

Legea nr.448/2006, recomandăm eliminarea exprimării „sunt centrate pe 

nevoile beneficiarului şi”, ca fiind inutilă.
La lit.a), pentru precizia trimiterii, este necesară completarea 

sintagmei „art.78 alin.(3)” cu actul normativ din care face parte, 
deoarece în actul de bază nu sunt denumite taxe.

67. La art.I pct.81, la textul propus pentru art.95 alin.(2) din 

Legea nr.448/2006, semnalăm că exprimarea „centrelor respective” este 

neclară, întrucât nu se înţelege care centre sunt vizate.
68. La art.I pct.82, având în vedere că se preconizează modificarea 

integrală a art,96, este necesară inserarea sintagmei „Art.96. -” în faţa 

primului alineat.
La textul propus pentru art.96 aliii.(l) din Legea nr.448/2006, 

pentru unitate în redactare cu textul preconizat la art.I pct.2, este necesar 

ca formularea „integrarea, incluziunea socială” să fie redată astfel: 

„integrarea, reintegrarea, incluziunea socială”.
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Din acelaşi considerent, este necesară introducerea substantivului 

„reintegrarea” şi în cuprinsul art.3 lit.p) şi art.8 alin.(l), în forma de lege 

lata, elemente structurale ce nu au făcut obiectul vreunor modificări sau 

completări prin prezenta propunere.
La alin.(3), pentru o corectă exprimare în context, substantivul 

„fundamentelor” se va înlocui cu substantivul „fundamentărilor”.
La alin.(4), pentru precizia normei, propunem inserarea sintagmei 

„prevăzute la alin. (1)” după adjectivul „naţional”.
69. La art.I pct.83, la textul propus pentru art.97 alin.(3) litb) din 

Legea nr.44 8/2006, pentru o corectă exprimare, propunem ca termenul 

„furnizori” să fie scris „furnizorilor”.
70. La art.I pct.85, la textul propus pentru art.100 alin.(l) lit.a) 

din Legea nr.448/2006, pentru fluenţă, propunem ca virgula inserată 

după sintagma „art.I 1 alin.(2)” să fie înlocuită cu conjuncţia „şi”.
La lit.b), pentru supleţea textului, propunem ca trimiterea la „art.23 

alin.(l), (2), (3) şi (4)” să fie redată sub forma „art. 23 alin.(l) - (4)”.
De asemenea, pentru prezentarea în ordine crescătoare corectă, 

propunem ca redarea trimiterii la „art. 33^” să fie amplasată după norma 

de trimitere la „art.33 alin.(l) - (3)”.
71. La art.III, pentru o completă informare juridică, formularea 

„cu modificările şi completările ulterioare” se va înlocui prin menţiunea 

„republicată, cu modificările şi completările ulterioare”. Observaţia este 

valabilă şi pentru art.VII.
Totodată, pentru respectarea uzanţelor normative, recomandăm 

înlocuirea sintagmei „prin prezentul act normativ” cu sintagma „prin 

prezenta lege”,
72. La art.IV pct.l, la partea dispozitivă, pentru un sport de 

rigoare redacţională, propunem introducerea abrevierii „pct.” în faţa 

expresiei „(xiii)”.
Din acelaşi considerent, la partea dispozitivă a art.V pct.l, se va 

insera abrevierea „alin.” înaintea cifrei „(1^)”*
73. La art.IV pct.2 - 5, pentru supleţea actului normativ, propunem 

comasarea acestora, cu următoarea parte dispozitivă:
„2. Alineatele (2) - (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:”
Observaţia este valabilă şi pentru art.V pct.2 - 8.
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74. La artV pct.l, este necesară corectarea exprimării repetitive 

„se introduce se introduce”.
75. La artVI pentru o completă informare juridică,

propunem ca, în final, să figureze sintagma „cu modificările 

ulterioare”.
76. La art.VII, pentru utilizarea terminologiei consacrate de art.51 

alin.(l) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, sintagma „profesori de sprijin şi itineranţi” se va 

înlocui cu sintagma „cadre didactice de sprijin şi itinerante”.
77. La art.VIII, pentru respectarea stilului normativ,, sintagma 

„dându-se textelor o altă numerotare” se va înlocui prin sintagma 

„dându-se textelor o nouă numerotare”.

Florin h

Bucureşti
Nr. 133/10.02.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 233/4 apr. 2007

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

H.G. nr. 268/2007

modificări prin H.G. nr. 89/20101 M. Of. nr. 103/15 feb. 2010
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007

modifica şi completează anexa

2 modificări prin H.G. nr. 1147/2012 M. Of. nr. 804/29 nov. 2012
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007

modifică şi completează anexa



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 135/1 apr. 1999L. nr. 49/1999
Lege privind pensiile I.O.V.R.

1 imodificări prin O.U.G. nr. 65/2002 :M. Of. nr. 398/11 iun. 2002
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.

aprobată cu modificări şi L. nr. 579/2002 
completări prin

modifică art.3

M.Of. nr. 787/30 oct. 2002

2 modificări prin L. nr. 579/2002 M. Of. nr. 787/30 oct. 2002
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 65/2002 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 
privind pensiile I.O.V.R.

modifică art. 3. ari. 10: introduce art. 5_], 
art. 5 2

3 modificări prin L. nr. 88/2004 M. Of. nr. 316/9 apr. 2004
Lege pentnj modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind 
pensiile I.O.V.R.

modifică aii. 3

‘• modificări prin H.G. nr. 1765/2005 
Hotărâre privind indexarea unor venituri ale populaţiei 
începând cu luna ianuarie 2006

’M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005 indexare venituri

5 modificări prin M. Of. nr. 999/14 dec. 2006H.G. nr. 1768/2006 indexare venituri
Hotărâre privind indexarea unor venituri ale populaţiei 
începând cu luna ianuarie 2007

6 modificări prin H.G. nr. 67/2008 M. Of. nr. 61/25 ian. 2008
Hotărâre privind indexarea unor venituri ale populaţiei 
începând cu luna ianuarie 2008

indexare venituri

7 modificări prin M. Of. nr. 334/8 mai 2017L. nr. 96/2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 
privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de război şl pentnj stabilirea unor 
măsuri privind drepturile prevăzute la art. 11 din Legea nr. 
44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi 
ale invalizilor şi văduvelor de război

abrogă art. 3 alin. (2)



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 103/6 feb. 2002L. nr. 76/2002

Lege privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
(v. D.C.C. nr. 217/2003-M. Of. nr. 425/17 iun. 2003 - art. 44 lit. m); Decizia I.C.C.J. nr. 10/2014-M. Of. nr. 832/14 nov. 2014 
(art. 47 alin. (2))

promulgată prin D. nr. 84/20021 M. Of. nr. 103/6 feb. 2002
Decret pentru promulgarea Legii privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

2 modificări prin O.U.G. nr. 124/2002 M. Of. nr. 740/10 oct. 2002
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

aprobată cu completări prin L. nr. 4/2003

modifică art.17 alin.(l) lit.d. art.18 alin. (2) 
lii.a, arî.38 alin.(l) lit.d, art.72, art.79 
alin.(2), an.86 alin.(2) - (4); introduce 
alin.(2_l), (2_2) şi (3_J) la art.86

M. Of. nr. 26/20 ian. 2003

3 modificări prin M. Of. nr. 821/13 nov. 2002
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor probleme 
financiare şi pentru modificarea unor acte normative

aprobată prin L. nr. 41/2003

O.U.G. nr. 147/2002 modifică, începând cu luna ian. 2003, 
art.26 alin. (1) şi art. 28

M. Of. nr. 51/29 ian. 2003

4 modificări prin L. nr. 4/2003
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 124/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

M. Of. nr. 26/20 ian. 2003 modifică art.86 alin. (1)

5 modificări prin L. nr. 232/2003 M. Of. nr. 373/31 mai 2003
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 
privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală

abrogă la 1 ianuarie 2004 art. 32 alin. (î) 
fi (2)

6 admisă excepţie D.C.C. nr. 217/2003 
de neconst. prin

,M. Of. nr. 425/17 iun. 2003
Decizia nr. 217 din 15 mai 2003 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 lit. m) din Legea nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

art. 44 lit. m)

7 modificări prin O.G. nr. 86/2003 M. Of. nr. 624/31 aug. 2003 repune în vigoare art. 32 alin. (1) şi (2) ca 
urmare a abrogării art. IV litb) din L. nr. 
232/2003

Ordonanţă privind unele reglementări în domeniul financiar 
M.Of. nr. 930/23 dec. 2003aprobată cu modificări şi L. nr. 609/2003 

completări prin



e modificări prin L. nr. 107/2004 M. Of. nr. 338/19 apr. 2004 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă

modifică arî.l6 lit.e), arl.Jl alinfl) partea 
introductivă şi lit.a), g) şi h). art.17 alin. (2) 
liî.a) şi h), aii.18 alin.(2) lit.e), art.l9 lit.a), 
art.25 alin.(2), art.26, art.28. art.33 alin.(}) 
lit.f), art.34 alin. (2), art.35. art.38 alin.(l) 
lit.a) şi h), art.44 lit.m), art.45 alin.fl) lit.e), 
ari.50 alin. (3), ari.56, ari. 61 alin. (3), 
art.66; arî.67 alin.(2), art.7l alin.(3), 
art.72, art.76, an.78. art.79 alin.(l), art.80, 
art.83 alin.(2), art.85, art.86, art.87, art.88, 
art.89, art.90, art.91, art.92, art.93 alin.(î), 
art.94. art.l 13partea introductivă, arl.114 
lit.b); introduce alin.(î_l) la art.24 
,alin.(3) la art.25 .alin.(2) la art.27 
,alin.(}_])-(!_3) la art.34, art.48_l, 
art.56_l, art.66_l,alin.(3) şi (4) la art.67, 
art.85_l, art.86_l, art.86_2, îit.i) la 
art.l 13, alin.(2) la arî.116, an.ll6_l : 
abrogă art.17 alin.(î) lit.i), art.38 alin.(l) 
lit.i), art.83 alin.(3)

9 modificări prin L. nr. 580/2004 M. Of. nr. 1214/17 dec. 2004
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă

modifică ari. 71 alin. (3), art. 85 alin. (2); 
introduce art. 84_1 şi art. 84_2

10 modificări prin O.U.G. nr. 144/2005 M. Of. nr. 969/1 nov. 2005
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă 

aprobată prin L. nr. 68/2006

modifică, la 1 ian. 2006, art.5 pci.IIIşiîV, 
art.21, art.22 alin.(l), art.26. art.28, art.31, 
art.39, art.44 lit.b) şi c). art.49, art.50 
alin.(3), art.57, art.66_lalin.(2), lit.a) şi d) 
şi alin.(5), art.69, art.72, art.76, art.80 
alin.(l) partea introductivă, art.83 alin.(2), 
art.85 alin.(l) şi (2), art86 alin.(7) lit.e), 
art.93 alin.(l), art.116 alin.(2), art.127; 
introduce, la 1 ian. 2006, pct.IV_l la 

art.5, alin.(2_l) şi (3_1) la art.66_l, 
art. 73_1. alin.(3) la art.91: 
abrogă, la 1 ian. 2006, art.113 lit.d); 
în cuprinsul legii, sintagmele "salariul de 

bază minim brut pe ţară " şi "salariul minim 
brut pe ţară " se înlocuiesc cu sintagma 
"salariul de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată", iar sintagma "venituri 
mai mici decât indemnizaţia de şomaj" se 
înlocuieşte cu sintagma "venituri mai mici 
decât salariul de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată
în cuprinsul legii, expresia "neimpozabilă " 

se elimină. întrucât regimul fiscal aplicabil 
sumelor acordate potrivit legii este 
reglementat prin Legea nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.

M. Of. nr. 268/24 mar. 2006

11 modificări prin L. nr. 68/2006 M. Of. nr. 268/24 mar. 2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 144/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

aprobă O.U.G. nr. 144/2005



izimodificări prin O.U.G. nr. 91/2007 IM. Of. nr. 671/1 oct. 2007 modifică aii.26, art.27alin.(J). art.28,
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor ari.29:
acte normative din domeniul protecţiei sociale introduce alin. (2) la ari. 30

aprobată cu modificări prin L. nr. 200/2008 M. Of. nr. 725/27 oct. 2008

i3imodificări prin O.U.G. nr. 126/2008 iM. Of. nr. 697/14 oct. 2008
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul 
drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi 

■ -nivelul saiariului-de bază-minim brut pe ţară şi al stabilirii 
măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare

aprobată prin L. nr. 55/2009

modifică ari. 5 pct. IV Ut. c), ari. 17 alin.
(!) Ut. a) şi j). art. 19 Ut. d), ari. 33 alin. (I) 
Ui. a), art. 34 alin. (!) Ut. h) şi alin. (3) Ut. 
h). art. 38 alin. (!) Ut. a), art. 44 Ut. h), c) şi 
k). art. 45 alin. (1) Ut. d) şi alin. (3). art. 47. 
art. 48_1 alin. (4). (5) şi (6). art. 66 alin.
(1) . art. 73_l alin. (1). art. 74. art. 75. aii. 
79 alin. (2). art. 80 alin. (1). art. 83 alin.
(2) Ut. a) şi b). art. 85 alin. (I), (2) şi (5). 
art. S6_2 alin. (2). art. 99 Ut. li), art. lOJ. 
ari. 114. art. 127;
introduce pct. IX la aii. 5. ari. 33_I. alin. 
(4) şi (5) la art. 37, alin. (3_î) la art. 45. 
alin. (7) la art. 48_1, alin. (5) la art. 66. 
alin. (3) şi (4) la art. 79. alin. (2) şi (3) la 
art. 95, lit.j) la art. J13; 
abrogă art. 85 alin. (3), art. 94

M. Of. nr. 224/7 apr. 2009

i^imodtficări prin O.U.G. nr. 192/2008 IM. Of. nr. 815/4 dec. 2008
Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea unor măsuri de 
relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului 
locurilor de muncă 

respinsă prin L. nr. 121/2009

la 1 ian. 2009. modifică art. 85_J: 
introduce art. 84 3

M. Of. nr. 293/5 mai 2009

Fm.'Of. nr. 899/31 decF20d815 (modificări prin O.U.G. nr. 226/2008 abrogă O.U.G. nr. 192/2008
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiar-bugetare 

M. Of. nr. 645/1 oct. 2009aprobată prin L. nr. 292/2009

i6|modificări prin L. nr. 55/2009 IM. Of. nr. 224/7 apr. 2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul 
drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi 
nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi ai stabilirii 
măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare

aprobă O.U.G. nr. 126/2008

i7imodificări prin L. nr. 121/2009 !M. Of. nr. 293/5 mai 2009
Lege pentnj respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală 
în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de 
muncă

respinge O.U.G. nr. 192/2008

[M. OfF nr. 44i/30 iun. 2010
Lege privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii 
echilibrului bugetar

leimodificări prin L. nr. 118/2010 se reduce cu 15 % cuantumul indemnizaţiei 
de şomaj şi drepturile băneşti prevăzute la 
art. 72. 73J. 74 şi 75;

abrogă art. 78 şi 79

isjmodificări prin O.U.G. nr. 108/2010 jM. Of. nr. 830/10 dec. 2010 modifică art. 5 pct. DC. art. 39 alin. (2) Ut. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii a), art. 40 alin. (1). art. 42 alin. (1), art. 44 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentnj şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

Ut. d), art. 73_1 alin. (4), art. 127; 
introduce alin. (3)-(5) la art. 33

aprobată prin L. nr. 102/2011 M. Of. nr. 426/17 iun. 2011



20 modificări prin L. nr. 233/2010 M. Of. nr. 831/13 dec. 2010
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şoma] şi stimularea 
ocupării forţei de muncă

modifică an. 66_J alin. (5); 
introduce alin. (4) ta an. 25. an. 37_], Iii. 

e) la an. 4J alin. (1), alin. (I_I)-(I_2) la 
an. 41, alin. (5) la an. 45. alin. (I_J) la 
an. 95

21 modificări prin O.U.G. nr. 117/2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
finandar-fiscale

aprobată cu modiftcări prin L. nr. 303/2013

M. Of. nr. 891/30 dec. 2010 modifică ari. J9 lil.J), an. 21, ari. 22 alin. 
(2), art. 24 alin. (1) Ut. a), an. 26. an. 27, 
an. 29, an. 31 alin. (1), an. 34 alin. (1_1) 
Ut. a), an. 35 alin. (1)

M. Of. nr. 709/19 nov. 2013

22 modificări prin M. Of. nr. 145/28 feb. 2011
Ordonanţă de urgenţă privind administrarea creanţelor 
bugetare reprezentând comisionul datorat, până ia data de 31 
decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de 
muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

aprobată cu modificări şi L.nr. 41/2012 
completări prin

O.U.G. nr. 17/2011 modifică art. 5 pct. V. VI şi Vil. art. 16 Ut. 
b), art. 34 alin. (2). art. 37 alin. (1), an. 38 
alin. (2) şi (3);
abrogă an. 17 alin. (2) Ut. c). art. 38 alin. 
(1) Ut. n)

M. Of. nr. 190/23 mar. 2012

23 modificări prin M. Of. nr. 426/17 iun. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 108/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

L nr. 102/2011 aprobă O.U.G. 108/2010

24 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 266/2009 privind 
Codul penal

abrogă, la data de 1 februarie 2014. art. 
111. art. 112

{V. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)
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25 modificări prin L. nr. 250/2013 M. Of. nr. 457/24 iul. 2013
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 
116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale

modifică art.l4, ari. 16 lit. e), art. 17 alin. 
(1) lit. k), an. 20, art. 21, an. 26, art. 27 
alin. (1). art. 28, art. 29, art. 32. art. 33 
alin. (1) lit. a), art. 37 alin. (4), art. 38 alin. 
(1) Ut. k), art. 44 lit. a) şi b), art. 45 alin.
(1) lit. b) - d), g) şi i). art. 45 alin. (3) şi 
(3_1), art. 48_1 alin. (2), art. 48_1 alin.
(7), art. 66 alin. (2) lit. a) şi b). art. 72 alin.
(1) , ari. 73 alin. (1). art. 73_1 alin. (1), ari. 
76. art. 80 alin. (1), art. 83 alin. (1) şi (2), 
art. 84 alin. (1), art. 85 alin. (1), (4) şi (5), 
art. 86 alin. (1). (5) şi (8), an. 86_1 alin.
(3) şi (5), an. 87, art. 88 alin. (1) şi (4), art. 
93 alin. (1), art. 95 alin. (3). art. 100 alin.
(2) lit. c) şi e). art. 106 lit. a), art. 107 alin. 
(2) - (4). art. 108, art. 109. art. 113 lit. a), 
c) şi h), art. 114 alin. (1) lit. b). art. 116:

introducepct. 1V_2 - 1V_3 la art. 5, alin. 
(3) la art. 10, art. 22_1, lit. a_l) la art. 33 
alin. (1), lit. l_î) la art. 33 alin. (1), lit. o) 
la art. 33 alin. (1), alin. (3) la art. 42, lit. 
n) - q) la art. 44, lit.j) şi k) la art. 45 alin. 
(1), alin. (3_2) la art. 45, alin. (4) la art. 
48, lit. c) la art. 53, lit. c_l) la art. 57 alin. 
(1), alin. (2_1) la art. 57, subsecfunea 3_1 
la capitolul 5 secţiunea a 2 - a, cu art.
70_1 - 7f?_5, alin. (6) la art. 73_1. art. 
75_1, secţiunea 3_1, după art. 93, cu art. 
93_1 - 93_8, alin. (1_2) - (1_5) la art. 95, 
alin. (3) la art. 100, lit. k) şi l) la art. 113, 
lit. c) la art. 114 alin. (1);

abrogă art. 17 alin. (1) lit. d), art. 19 lit. 
d). art. 48_1 alin. (3)

26 modificări prin O.U.G. nr. 28/2014 M. Of. nr. 388/26 mai 2014 modifică art. 30;
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative abrogă art. 55 alin. (3) şi (4) 
privind taxele şi tarifele nefiscale

aprobată prin L. nr. 165/2014 M. Of. nr. 905/12 dec. 2014

27 modificări prin L. nr. 165/2014 M. Of. nr. 905/12 dec. 2014
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind 
taxele şi tarifele nefiscale

aprobă O.U.G. nr. 28/2014

28 completat prin L nr. 195/2015 M. Of. nr. 504/8 iul. 2015
Lege pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

introduce art. 77_1 şi art. 77_2

29 modificări prin O.U.G. nr. 60/2016 M. Of. nr. 773/4 oct. 2016 modifică art. 58, art. 74, art. 75, art. 75_1, 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii art. 76 alin. (1) şi (2), art. 80, art. 81, art. 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

85;

aprobată cu modificări şi L. nr. 172/2017 
completări prin

M. Of. nr. 576/19 iul. 2017 introduce pct. IV_4 la art. 5, art. 73_2 şi 
art. 73_3, art. 76_1, art.85_2, alin. (3) la 
art. 93 4



30 completat prin O.U.G. nr. 6/2017 M. Of. nr. 62/25 ian. 2017 introduce art. 76 2-76 4
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice

M. Of. nr. 993/14 dec. 2017aprobată cu modificări şi L. nr. 250/2017 
completări prin

31 modificări prin L. nr. 172/2017 M. Of. nr. 576/19 iui. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

aprobă cu modificări şi completări O. V. G. 
nr.60/2016 şi modifică art. 5pcî. 1V_4. art. 
75_J alin. (4) Ut. c), art. 76_1, art. 80 alin. 
(3) Ut. b);

introduce alin. (2_1) şi (2_2) la art. 75_1, 
Ut. g) la art. 75_1 alin. (4)

32 modificări prin O.U.G. nr. 95/2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şl 
stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii 
nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de 
garantare pentru plata creanţelor salariate

aprobată cu modificări şi L. nr. 140/2018 
completări prin

■ M. Of. nr. 991/13 dec. 2017 modifică art. 5 pct. V şi VI, art. 16 Ut. d), 
art. 17 alin. (I) Ut. c) şi k). art. 18 alin. (2) 
Ut. h) şi c) şi alin. (3), art. 19. art. 20, 
art.21, art. 22 alin. (2). art. 22_î alin. (2), 
art. 24 alin. (1) Ut. a), art. 28, art. 29, art. 
30 alin. (1). art. 33 alin. (1) Ut. h), art. 37 
alin. (}). art. 38 alin. (1) Ut. k), art. 39 alin. 
(2) Ut. b), art. 42 alin. (2), art. 44 Ut. b) şi 
g), art. 47 alin. (I), art. 48 alin. (2). art. 
73_1 alin. (5) Ut. b) şi c), ari. 73_î alin.
(6), art. 73_2 alin. (1), ari. 76_3 alin. (3)
Ut. g), art. 77_2 alin. (2), art. 80 alin. (3)
Ut. b) şi c), art. 84_1 alin. (1), art. 85 alin. 
(6) Ut. b), art. 93_4 alin. (3) Ut. b), art. 95 
alin. (1_4) şi art. 114 alin. (1) Ut. a);

M. Of. nr. 507/20 iun. 2018

introduce Ut. d_l), l) şi m) la art. 17 alin. 
(1), alin. (2_1) la art. 39, Ut. h)-k) la art. 
75_1 alin. (4). Ut. a_l) la art. 76_3 alin.
(3), Ut. d) la art. 85 alin. (6) şi Ut. m) la art. 
113:

abrogă art. 24 alin. (1) Ut. b), art. 26, art. 
27, art. 31, art. 32, art. 34 alin. (2), art. 77 
Ut. c), art. 84_1 alin. (3), pct. 3 cu art. 93. 
art. 95 alin. (1_5). art. 113 Ut. c) şi art. 114 
alin. (1) Ut. c)

33 modificări prin L nr. 250/2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor hnanţate din fonduri publice

M. Of. nr. 993/14 dec. 2017 modifică art. 73_1, art. 76 alin. (4);

introduce alin. (5) şi (6) la art. 58. art. 
76 2- 76 4

34:modifrcări prin , L. nr. 140/2018 M. Of. nr. 507/20 iun. 2018 introduce Ut. d) la art. 73_1 alin. (3); 
abrogă art. 1 pct. 32 din O.U.G. nr. 
95/2017, care modifica art. 73_1 alin. (5) 
Ut. b) şi c) din L. nr. 76/2002 şi art. Ipct. 
33 din O. U. G. nr. 95/2017, care modifica 
art. 73_} alin. (6) din L. nr. 76/2002

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii 
nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de 
garantare pentru plata creanţelor salariale



35(modificări prin O.U.G. nr. 60/2018 :M. Of. nr. 577/9 iul. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul forţei de muncă

M. Of. nr. 413/20 apr. 2021

modifică an. 73_2 alin. (]) şi alin. (4). art. 
80 alin. (1). art. 85 alin. (l) şi (5) şi aii. 
93_4;
introduce alin. (l_I) la art. 73_2aprobată prin L. nr. 89/2021

36 (modificări prin L. nr. 335/2018 |M. Of. nr. 1103/27 dec. 2018
Lege pentru modificarea art. 66 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de-muncă—,— ----------------

modifică art. 66 alin. (4)

37 [modificări prin L. nr. 89/2021 INI .4^3/20 apr: 2021 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul forţei de muncă

aprobă O.U.G. nr. 60/2018

38imoclificări prin L. nr. 225/2021 ^.^^(27 iul. 2021^ introduce art. 33_2 şiart. 33_3
(Actualizarea indicalonilui social de 
referinţă prevăzut la an. 33_2 intră în 
vigoare la l martie 2022.); 
abrogă art. J27 alin. (2)

Lege pentnj modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă

39imodificări prin O.U.G. nr. 101/2021 ‘ IM. Of. nr. 890/16 sep. 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 5 pct. IV_4 din 
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat

modifică art. 5 pct. IV_4

^o[i7iodlficări prin__t. nr. 244/2021 M. Of. nr. 965/8 oct. 2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentnj şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă

. modifică art. 16 lit.J); 
introduce lit.j) la art. 3. Ut. g) la art. 5 pct 
JVJ şi Ut. d) la an. 53



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 688/10 sep. 2015L. nr. 227/2015

Lege privind Codul fiscal
Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, prevederile art. II intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, cu excepţia prevederilor pct, 11-21 care intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul 
Oficial al României, Partea I şi a prevederilor pct. 26 care intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în 
Monitorul Oficial al României, Partea l.(O.G. nr. 11/2022 - M. Of. nr. 97/31 ian. 2022)

promulgată prin D. nr. 718/2015 M. Of. nr. 688/10 sep. 2015 
Decret pentru promulgarea Legii privind Codul fiscal

1

2 completat prin 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

O.U.G. nr. 41/2015 introduce Ut. g) la art. 495

M. Of. nr. 408/30 mai 2016

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

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

modifică art. 15 alin. (1) Ut. b), art.. 43 
alin. (2). art. 47 Ut. c), art. 51 alin. (1). 
art. 52 alin. (1), art. 68 alin. (4) Ut. k), art. 
68 alin. (7) Ut. d) , art. 76 alin. (3) Ut. g), 
art. 78 alin. (2) Ut. b), art. 97 alin. (7) 
prima teză. art. 101 alin. (9), art. 125 alin.
(1) Ut. c), art. 137 alin. (2). art. 148 alin.
(4) Ut. b), art. 151 alin. (6), art. 153 alin.
(2) , art. 157 alin. (2). art. 183, art. 185 
alin. (2). art. 187 alin. (1) Ut.j), art. 187 
alin. (2). art. 193 alin. (2). art. 195 alin.
(2), art. 202, art. 204 alin. (2), art. 207 
alin. (4). art. 210 alin. (2), art. 212 alin. 
(2), art 224 alin. (4) Ut. b). art. 470 alin. 
(7), art. 471 alin. (2) şi (3), art. 474 alin.
(7) Ut a), art. 475 alin. (3) şi (5), art 481 
alin. (2) Ut. a), art. 485 alin. (1) lit.f), art 
494 alin. (6) şi (12), art. 495 Ut. a), b), c) şi

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

d):

introduce alin. (5) şi (6) la art 51, alin. (8) 
la art 133, Ut. d) la art 141, Ut. g) la alin. 
(2) al art. 291, alin. (4_1) la an. 493;

abrogă art. 43 alin. (6). art. 97 alin. (9), 
art 133 alin. (2)

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

modifică art 153 alin. (1) Ut. m), art 160 
alin. (1), art 168 alin. (9) şi art 254



5[modificări prin nr. 358/2015 __modifică ari. 80 afin. (2) Ut. d), ari. JOI
alin. (9). ari. 168 alin. (7). ari. 224 alin.
(5) . ari. 263 lit. j). ari. 307 alin. (6), ari.
331 alin. (2) Ut. g), ari. 360 alin. (6), ari. 
361 ari. 402 alin. (10) şi (I I). ari. 403 
alin. (2), ari. 404 alin. (2) şi (5), an. 406 
alin. (I) Iii. h), ari. 409 alin. (2). ari. 410 
alin. (I), ari. 412 alin. (8). an. 432 alin.
(I). ari. 434, ari. 435 alin. (3), (4) şi alin. 
~(9)'lit7d)7ări~4557ălin-(2)~şr(4)7ărir457'~ 
alin. (3). ari. 458 alin. (1) Ut. a), ari. 460 
alin. (6). ari. 461 alin. (6). (11) şi (12). ari. 
462 alin. (5). ari. 463 alin. (2) şi (4). ari. 
466 alin. (8) şi (9). ari. 467 alin. (5); 
introduce Ut. g_l) la alin. (2) al ari. 13. 
alin. (11) la ari. 26, alin. (4) la ari. 223. 
alin. (7) la ari. 331, Ut. e) la aUn.(6) al ari. 
362. alin. (4^1) şi (5_1) la ari. 455, alin.
(6) la ari. 462. alin. (4_1) şi (5_1) la ari. 
463. alin. (2_J) la ari. 465, alin. (6) la ari.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul ftscal şi a Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

467

prin O.U'^G. nr.^8/2016 ” [m. Of. nrr225/25 mar. 2016" ' ' modifică ari. 495 Ui. a)-c) şi e);
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiare în 
vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii 
Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, 
precum şi unele măsuri ftscal-bugetare

aprobată cu completări prin L. nr. 124/2016

introduce ari. 495 1

M. Of. nr. 520/11 Iul. 2016

i rnodificări prin- L. nr. 57/2016 |M. Of. nr. 283/14 apr. 2016__modifică an. 153 alin. (1) Ut. h), denumirea
marginală a an. 162. an. 162, an. 168 
alin. (10)

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 
privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative

ejrnpdificări prin^ ^ L. nr. 112/2016 ; p. Of. nr. 408/30 mai 2016 ’
Lege privind aprobarea Ordonariţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 41/2015 pentai modificarea şl completarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 41/2015 şi modifică ari. 178 alin. (4), 
denumirea secţiunii a 10-a de la titlul V 
cap. IU. an. 180-183, an. 456 alin. (1) 
lit.s), art. 464 alin. (1) Ut. s). art. 469 alin. 
(1) Ui. c). art. 476 alin. (1) Ut. b). art. 477 
alin. (7), art. 485 alin. (1) Ut. b). ari. 495 
IU. g):

introduce alin. (6_1) la an. 179

9!completat,prin O.U.G. nr. 32/2016 im. Of. nr. 488/30 iun. 2016 _introduce pci. 3 la art. 60 (se aplică
începând cu veniturile aferente lunii august 
2016), Ut. e) la art. 111 alin. (2), alin.
(2_1) - (2_9) la art. 111. Ut. a_l) la art.
114 alin. (2). Ut. Ii) la art.291 alin. (2) (se 
aplică începând cu data de 1 august 2016)

Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal şl reglementarea unor măsuri financiar- 
fiscale

aprobată cu modificări şi L. nr. 136/2017 
completări prin

M. Of. nr. 440/14 iun. 2017

10 rcompietat prin 46/2016____■ Of. nr.-685/5 sep. .2016
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 227/2015 

• privind Codul fiscal . 
aprobată cu completări prin L. nr. 26/2017

introduce alin. (5) Ia art. 456. alin. (5) la 
ari. 464 şi alin. (5) la ari. 469

M. Of. nr. 210/28 mar. 2017



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

aprobată cu modificări prin L. nr. 82/2017

modifică ort. 7 pct. 39, ari. ! J alin. (6)-(9), 
ari. 22 alin. (1). ari. 25 alin. (4) Ut. e), ari. 
48 alin. (5). ari. 8J alin. (1). ari. 132. ari. 
305 alin. (5), ari. 316 alin. (11) Iii. g), ari. 
316 alin. (12) Ut. a), ari. 317 alin. (1), (2), 
(8). (10) şi (11). an. 325 alin. (3). ari. 456 
alin. (5) partea introductivă şi Ut. b), an. 
464 alin. (5) partea introductivă şi Ut. b) şi 
art. 469 alin. (5):
introduce alin. (5_1) şi (5_2) la ari. 16, 
alin. (9) la art. 25, Ut. h) şi i) la art. 28 alin. 
(3), alin. (5J) şi (5_2) la art. 48. Ut. oj) 
la an. 62, alin. (4_1) la art. 68. Ut. t) la art. 
142. alin. (9_1) la art. 146. alin. (3_1) la 
an. 147. alin. (7_1) laart. 168. alin. (3_1) 
şi (3_2) la art. 169, alin. (9) la an. 190. 
alin. (2_1) la art. 191, alin. (7_1) la an.
199. alin. (2_1) la art. 200, alin. (7) la an. 
207. alin. (2J) la ari. 208, alin. (5) la art. 
214. alin. (2J) la ari. 215, Ut.f la art. 268 
alin. (9). alin. (5_1) la art. 305, art. 315_1 
şi lii.f) la art. 325 alin. (1): 
abrogă art. 22 alin. (11). art. 316 alin. (11) 
Ut. b) şi art. 329;
suspendă aplicarea prevederilor art. 324 
alin. (4)—(6) până la data de 31 decembrie 
2019.

M. Of. nr. 313/2 mai 2017

12 modificări prin O.U.G. nr. 3/2017 M. Of. nr. 16/6 ian. 2017 modifică art. 47 Ut. c). art. 51 alin. (1) Ut.
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii a), art. 52 alin. (1). ari. 78 alin. (2) Ut. a) 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal pct. iv). art. 111 alin. (1), art. 140. art. 143 

alin. (2) şi (4), art. 144, art. 145 alin. (2), 
art. 146 alin. (6) şi (8). ari. 148 alin. (1)- 
(3), art. 149, art. 160 alin. (3). art. 161 
alin. (2), art. 162 alin. (3), art. 170 alin. 
(2), art. 171 alin. (3). art. 172 alin. (3), art. 
173. art. 176 alin. (7). an. 177 alin. (3). 
art. 178 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 179 alin.

M. Of. nr. 584/21 iul. 2017aprobată cu modificări şi L. nr. 177/2017 
completări prin

(O:
introduce art. 22_l, alin. (7) la art. 48, pct. 
4 la art. 60;
abrogă an. 51 alin. (1) Ut. b), an. 139 alin. 
(2) şi (3), art. 157 alin. (3). an. 176 alin. 
(5). art. 177 alin. (2). art. 178 alin. (2) şi 
art. 179 alin. (6_1)

13 modificări prin L nr. 2/2017
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma In domeniul sănătăţii

M. Of. nr. 36/12 ian. 2017 . modifică art. 100. ari. 101 alin. (9), art. 
132 alin. (2). art. 153 alin. (2). an. 160 
denumirea marginală şi alin. (1). art. 168 
alin. (9) şi ari. 169 alin. (!) şi (6); 
introduce alin. (9_l)-(9_3) la an. 168; 
abrogă art. 153 alin. (1) Ut. e) şi ari. 169 
alin. (7)-(10)

Kimodificări prin M. Of. nr. 79/30 ian. 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

O.U.G. nr. 9/2017 . modifică art. 8 şi art. 3_4 alin. (4): 
introduce Ut. r_l) la an. 76 alin. (2), Ut. ţ) 
la an. 142, art. 8_1 şi alin. (5) la art. 3jf

M. Of. nr. 403/29 mai 2017



15 completat prin L. nr. 26/2017 M. Of. nr. 210/28 mar. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

introduce lit.h_J) la ail. 453

i6modificări prin L. nr. 61/2017 'M. Of. nr. 266/14 apr. 2017 
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.

- 571/2003 privind Codul fiscal

abrogă aii. 133 alin. (7) la dala de l 
ianuarie 2018

jM. Of! nr. 376/19 mai 20Î7"
Lege pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

17 modificări prin L. nr. 107/2017 modifică art. 456 alin. (!) Ut. d)

ifi modificări prin L. nr. 136/2017 iM. Of. nr. 440/14 iun. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-ftscale

modifică an. 60 pct. 3 şi aii. 423 alin. (3); 
introduce an. 448_1 şi 448_2

is modificări prin L. nr. 177/2017 IM. Of. nr. 584/21 iul. 2017 _
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2017 pentru modificarea şl completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

aprobă O.U.G. nr. 3/2017 şi modifică art. 
22 alin. (4). art. 25 alin. (4) lit. c), art. 48 
alin. (3). an. 53 alin. (l) lit. e). art. 54. an. 
55 alin. (3). art. 76 alin. (4) Ut. t), an. 78 
alin. (2) Ut. a), art. 125 alin. (l) ultima teză 
şi alin. (7), art. 139 alin. (1) Ut. o), art. 155 
alin. (1) Ut. d), art. 169 alin. (1) Ut. c). art. 
169 alin. (3) - (3_2), art. 171 denumirea 
marginală şi alin. (2). an. 174 alin. (1) Ut. 
d). art. 179 alin. (1) lit. c). an. 281 alin. (1) 
şi (8), art. 286 alin. (1) Ut. c), art. 287 Ut. 
d). art. 316 alin. (8). alin. (9). alin. (11) Ut. 
h), alin. (12) partea introductivă şi Ut. e). 
an. 336pct. 4. ari. 342 alin. (1) şi (2). aii. 
359. art. 369 alin. (5), art. 371 alin. (1). 
an. 374 alin. (2). art. 377 alin. (3) şi (4). 
art. 379 alin. (1), art. 380partea 
introductivă, ari. 382 alin. (2). an. 385 
alin. (2) şi (4). an. 387 alin. (1). aii. 388 
panea introductivă, an. 390 alin. (2). an. 
393 alin. (2) şi (4). modifică şi înlocuieşte 
anexa nr. 1 de la titlul VIII; 
introduce Ut. k) la art. 13 alin. (2). alin. (2) 

la an. 47. alin. (8) la art. 48, alin. (5_1) la 
art. 107. Ut. a_2) şi a_3) la art. 114 alin.
(2), alin. (1 _1) la an. 115, alin. (8_1) la 
art. 125. Ut. e) la an. 169 alin. (1), alin.
(13) la an. 342, alin. (3) şi (4) la an. 366. 
secţiunea a 12_1~ a cu art. 393_1 la titlul 
Vili cap. 1. an. 487_1:

abrogă art. 281 alin. (9), art. 316 alin. 
(19), art. 360, art. 361. art. 363 alin. (4)

2o[modifipăn;^prin .0;G. nr. 4/2017 2017 ___modifică art. 140:
introduce alin.(3) la art. 158Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal
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21 modificări prin O.G. nr. 25/2017 M. Of. nr. 706/31 aug, 2017
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal 

aprobată cu modificări şi L. nr. 72/2018 
completări prin

modifică ari. 76 alin. (4) Ut. o), ari. 116 
alin. (1), art. 142 Ut. s) pct. 6, art. 235, art. 
236, art. 237, anexa nr. J;

M. Of, nr. 260/23 mar. 2018

introduce Ut. n) la art. 25 alin. (3), art. 
67_1, alin. (8_1) la art. 85, alin. (4_1) la 
art. 86

22 rectificare M. Of. nr. 730/11 sep.2017 rectifică anexa nr. l la titlul VIII
RECTIFICARE

23 modificări prin L. nr. 196/2017 M. Of, nr. 778/2 oct. 2017
Lege pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 465 alin. (2) partea 
introductivă, alin. (3) şi alin. (6) partea 
introductivă;
abrogă art. 465 alin. (2_J)

24 modificări prin L. nr. 209/2017 M. Of. nr. 875/7 nov. 2017
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică, la 1 ian. 2018. art. 456 alin. (2) 
Ut. a) şi art. 464 alin. (2) Ut. i);

introduce Ut. x) la art. 456 alin. (1), Ut. z) la 
art. 464 alin. (1) şi Ut. s) la art. 464 alin. (2)



25 modificări prin O.U.G. nr. 79/2017 modifică art. 2 alin. (2), art. 25 alin. (3) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii Ut.h). art. 25 alin. (4) Ut. p), art. 47 alin. (1) 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 885/10 nov. 2017

lit.c), art. 51 alin. (5) şi (6), art. 52, art. 54. 
art. 60 pct. 2, art. 64 alin. (1) partea 
introductivă, art. 68 alin. (4) lit. i) şi alin.
(5) Ut. k) şi l). art. 72 alin. (2), art. 73 alin. 
(2), art. 75 aUn.(l), art. 76 alin. (2) Ut. 
r_l), art. 77 alin. (2) şi (3), art. 78 alin. (2) 
lit. a) partea introductivă şi lit.b), art. 84 
alin. (8), art. 85 alin:-(6),~art. 86 alin. (4) şi
(6) , art. 97 alin. (1) - (3) primele teze şi
alin. (5), art. 99, art. 100, art. 101 alin. (2) 
şi alin. (9) prima teză, art. 107 alin. (1), art. 
110 alin. (1), art. 115 alin. (1), art. 116 
alin.(l) şi alin. (2)partea introductivă, art. 
123 alin. (1) partea introductivă, art. 130 
alin. (3). art. 132 alin. (2), art. 137alin. (1) 
partea introductivă, art. 138, art. 139 
denumirea marginală, alin. (1) partea 
introductivă şi alin. (4). art. 140, ari. 141 
lit. b), art. 142 lit. ţ), art. 143 alin. (2) 
prima teză şi alin. (5), art. 145 alin. (1) 
partea introductivă, art. 146 alin. (1), (3), 
(4), (5), (6), (7) şi (8), art. 147 alin. (10), 
(12), (15) şi (18), titlul secţiunii a 5-a a 
capitolului II al titlului V, art. 148, titlul 
secţiunii a 6-a a capitolului II al titlului V. 
art. 151, titlul capitolului III al titlului V, 
art. 153 alin. (1) lit. a), art. 154 alin. (1) lit. 
o)- b)-J) fi a)- 154 alin. (2), titlul
secţiunii a 2-a a capitolului III al titlului V, 
art. 155. art. 156, art. 157 denumirea
marginală şi alin. (1) partea introductivă, 
titlul secţiunii a 4-a a capitolului III al 
titlului V, art. 168 denumirea marginală şi 
alin.(l). (3), (4), (5) şi (8), art. 169 alin. (1), 
(3) şi (3_2), titlul secţiunii a 5-a a 
capitolului III al titlului V, art. 170, titlul 
secţiunii a 6-a a capitolului III al titlului V, 
art. 174, titlul secţiunii a 10-a a capitolului 
III al titlului V, art. 180, art. 449 alin. (3) 
lit. b), tabelul de la art. 470 alin. (5), 
tabelul de la art. 470 alin.(6), art. 493 alin.
(8):

introduce capitolul III_1 cu art. 40_1 - 
40_6, alin. (3) la art. 47, art. 54_1, alin. 
(9) - (12) la an. 133, art. Î35_l, alin. 
(5_1) - (5_3) la an. 146, lit. h) - p) la art. 
154 alin. (1), aîin.(5_l) la art. 168, 
capitolul IX cu art. 220_1 - 220_7 după 
cap. VIII al titlului V, alin. (8) la art. 297, 
alin. (3) la art. 502;

abrogă art. 27, art. 47 alin. (1) lit. a) şi b), 
art. 48 alin. (4), (5), (5_1), (5_2) şi (6), art. 
90, art. 145 alin.(3), art. 147 alin. (2), art. 
149, art. 152, art. 153 alin. (1) lit. g) - o), 
an. 158 - 167, art. 168 alin. (6) şi alin. (9) - 
(9J), art. 169 alin. (2). (5) şi (6), art. 171 - 
173, art. 175 şi secţiunile a 7-a - a 9-a cu 
art. 176-179, cap. IV al titlului V cu art. 
184-191. cao. V al titlului V cu an. 192-
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200, cap. VI al titlului V cu art.IOJ- 208, 
cap. VII cu ari. 209-215.

26 modificări prin O.U.G. nr. 2/2018
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene 
prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

aprobată prin L. nr. 104/2018

M. Of. nr. 95/31 ian. 2018 prorogă, pentru anul 2018, termenele 
prevăzute la art. 148 alin. (3), precum şi la 
ari. 170 alin. (4) până la 15 aprilie 2018

M.Of. nr. 402/10 mai 2018

27 modificări prin M. Of.nr. 125/8 feb. 2018 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare 

aprobată prin L. nr. 276/2018

O.U.G. nr. 3/2018 modifică art. 129 alin. (I) Ut. o), art. 143 
alin. (4), art. 144 şi art. 168 alin. (5_I); 
introduce alin. (5_4) la art. 146M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018

28 modificări prin L. nr. 72/2018 M. Of. nr. 260/23 mar. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

aprobă cu modificări şi completări O.G. 
25/2017 şi modifică art. 68 alin. (5) Ut. h), 
art. 68 alin. (7) Ut. d), art. 76 alin. (3) Ut. 
g), art. 76 alin. (4) Ut. t), art. 78 alin. (2) Ut. 
a) pct. (iv). art. 142 Ut. s) pct. 6, art. 310 
alin. (1);

introduce alin. (10) la art. 25; 
abrogă art. 25 alin. (3) Ut. n)

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

aprobată cu completări prin L. nr. 145/2018

modifică art. 67 alin. (l). art. 67_1. art. 68 
alin. (1). art. 69 alin. (1), (2), (5), (6) şi (9), 
art. 70, art. 71, art. 72, art. 73, art. 79 alin. 
(2) şi (3), art. 85 alin. (4). ari. 85 alin. (6), 
(8) şi (8_1), art. 86, art. 87 alin. (1) şi (3), 
art. 88, art. 96 alin. (2) partea introductivă 
şi alin. (3) Ut. b) şi c), ari. 102 alin. (2), art. 
106 alin. (4), art. 107, art. 116 alin. (1) 
partea introductivă şi alin. (2) Ut. a), alin. 
(4) şi (5), art. 118, art. 119 alin. (1), (2) şi 
(4), art. 120, art. 121, art. 122, art. 123, 
art. 130 alin. (4), art. 131 alin. (2) şi (4), 
art. 132 alin. (2), art. 148, art. 150, art.
151, art. 154 alin. (1) partea introductivă. 
Ut. a), h) şi i) şi alin. (2), art. 155, art. 170, 
art. 174. titlul secţiunii a 10-a a cap. III al 
titlului V, art. 180, art. 182, art. 183, art. 
230 alin. (5) Ut. e) şi f), art. 231 alin. (1);

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

introduce Ut. a_l la art. 60pct. 1, Ut. a_l)
. la art. 61, Ut. a_l la art. 64 alin. (1), alin. 

(10) şi (11) la art. 69. art. 69_1 - art. 69_3, 
cap. 11 _1 după art. 69_3, art. 72_1, alin.
(4) şi (5) la art. 79, alin. (2_1) la art. lîO, 
art. 120J, alin. (13) - (19) la art. 133, Ut. 
b_l) la art. 137 alin. (1), Ut. h_l la art. 154 
alin. (1), Ut. i) la art.223 alin. (2);

abrogă art. 67 alin. (3), art. 68 alin. (5) Ut. 
l), art. 74, art. 75, art. 85 alin. (5), art. 110 
alin. (7) - (13), art. 116 alin. (6), art. 130 
alin. (5) şi (6), art. 131 alin. (5), art. 181, 
art. 223 alin. (1) Ut. n), art. 224 alin. (4) Ut.
a)



30 modificări prin O.U.G. nr. 25/2018 M. Of. nr. 291/30 mar. 2018 modifică art. 51 alin. (4). an. 68 alin. (J), 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor an. 72 alin. (8). (9) şi (10). art. 79 alin. (1) 
acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal- (4) §2 alin. (6). art. 102 alin. (1),
bugetare art. 106 alin. (3), art. 107 alin. (5). art. 120 

alin. (7). art. 123 alin. (3). (4). (5) şi (6). 
an. 132 alin. (2), art. 148 alin. (2), art. 151 
alin. (2)-(7), art. 170 alin. (2) Ut. a), art.
174 alin. (2). (3), (4). (5) şi (7). an. 174 
alin. (13) Ut. a), art. 180 alin. (3) şi art. 342
alin. (9)-şifl0):" - - *--------- -——
introduce Ut. d) la art. 22 alin. (8). alin. (3) 
la art. 42, alin. (3_1) la art. 48, alin. (1 _1)- 
(1_4) la art. 56. art. 6S_1, alin. (7) la art. 
82. alin. (9) la an. 106, alin. (9) la art. 107. 
alin. (10) la art. 268, lii.J) la art. 364 alin. 
(1) şi alin. (4) la art. 484: 
abrogă art. 231 alin. (2) şi titlul VI 
„Impozitulpe veniturile obţinute din 
România de nerezidenţi şi impozitul pe 
reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în 
România ”, cap. IV ..Modul de impozitare a 
veniturilor din economii obţinute din 
România de persoane fizice rezidente în 
state membre şi aplicarea schimbului de 
infonnaţii în legătură cu această categorie 
de venituii", cu aii. 238—254

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

M. Of. nr. 44/17 ian. 2019

3> Imodificări prin L. nr. 111/2018 :M. Of. nr. 422/17 mai 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 456 alin. (1) Ut. t), art. 464 
alin. (1) Ut. i) şi aii. 469 alin. (1) Ut. b): 
introduce alin. (6) la art. 456, alin. (6) la 
art. 464 şi alin. (6) la art. 469

32imodificări prin L. nr. 145/2018 'M.Of. nr. 515/22 iun. 2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 18/2016 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 
pentai modificarea şi completarea unor acte normative

modifică ari. 456 alin. (l) Ut. s). art. 464 
alin. (1) Ut. s) şi art. 469 alin. (I) Ut. c): 
introduce art. 294_1. alin. (7^1) la art. 
460 şi alin. (7_1) la art. 465

!M. Of. nr” 602/13 rJl. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind compensarea unor creanţe 
reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale 
legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru 
prorogarea unui termen

aprobată cu modificări prin L. nr. 40/2019

33imodificări prin O.U.G. nr. 63/2018 termenul prevăzut la art. 133 alin. (13) Ut. 
a), alin. (14) Ut. a), alin. (15) Ut. a), an.
151 alin. (4) şi art. 174 alin. (4) se prorogă 
până la data de 31 iulie 2018

M.Of. nr. 187/8 mar. 2019

34 ;modificări prin L. nr. 175/2018 IM. Of. nr. 611/17 iul. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

modifică la l ian. 2019 art. 291 alin. (2) Ut.
g);

introduce Ut. i) la art. 291 alin. (2)

35|completat prin L. nr. 198/2018 IM. Of. nr. 646/25 iul. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

introduce Ut. q) la art. 154 alin. (1)



36 modificări prin O.U.G. nr. 89/2018 M. Of. nr. 854/9 oct. 2018 modifică art. 21 Ut. b) şi c), ari. 133 alin. 
(15), art. 291 alin. (3) Ut. b);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
introduce alin. (8) la art. 19. Ut. d)f) la 

art. 291 alin. (3);

abrogă art. 291 alin. (2) Ut. d) şi f)

37 modificări prin L. nr. 276/2018 M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

aprobă O.U.G. nr. 3/2018

38 modificări prin L. nr, 285/2018 M. Of. nr. 1028/3 dec. 2018
Lege pentru modificarea art. 453 Iii. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 453 Ut. b)

39 completat prin L. nr. 354/2018 M. Of. nr. 1110/28 dec. 2018 introduce nr. crt. 14 la art. 105 alin. (2)
Lege pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

40 modificări prin 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 şl prorogarea 
unor termene

O.U.G. nr. 114/2018 modifică art. 76 alin. (3) Ut. h), art. 105 
alin. (4), art. 122 alin. (4) Ut. a) şi c) şi alin. 
(5). art. 125 alin. (4), art. 140, art. 142 Ut. 
r), art. 146 alin. (5) şi (5_1), aii. 168 alin. 
(5_1), art. 170 alin. (2) Ut. e), art. 220_3, 
art. 331 alin. (6). ari. 343 alin. (5), anexa 
nr. 1 de la titlul VIII; 
introduce pct. 5 la an. 60, Ut. i) la art. 76 

alin. (3), alin. (5) la art. 105, Ut. c) la art. 
133 alin. (15), alin. (15_1) la art. 133, art. 
138_1, Ut. r) la art. 139 alin. (1), alin.
(5_5) la art. 146, Ut. r) la art. 154 alin. (1), 
Ut. t) Ia art. 157 alin. (1), Ut. l) la art.
220jf alin. (1), alin. (4_1) la art. 220_6, 
alin. (3) Ia aii. 491;
abrogă art. 342 alin. (5). (6) şi (11) - (13), 

art. 343 alin. (3)

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

41 'modificări prin , L. nr. 13/2019 M. Of. nr. 28/10 ian. 2019 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 89/2018 şi modifică art. 456 alin. (1) Ut.Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative s):

introduce Ut. g) ~j) la art. 291 alin. (3), 
alin. (3) - (6) la art. 351, Ut. s) la art. 456 
alin. (2), alin. (3_1) Ia art. 456



<12 modificări prin L. nr. 30/2019 M. Of. nr. 44/17 ian. 2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal- 
bugetare

modifică ari. 25 alin. (3) Ut. b) pct. 3, ari. 
25 alin. (4) Ut. i), art. 40_2 alin. (l). (3), (4) 
şi (7), ari. 40_5 alin. (4), art. 41 alin. (7), 
art. 56 alin. art. 56 alin. (1_4) Ut. b). 
art. 68_I alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 82 
alin. (6). art. 115 alin. (1). art. 116 alin.
(1), art. 116 alin. (2) Ut. a), art. 123 alin.
(3) şi (4), art. 287 Ut. d). art. 291 alin. (3) 
Ut. c) pct. 3. art. 348 alin. (1); 
introduce alin. (4_1) la art. 25, Ut. e_l) la 
art. 53 alin. (1), alin. (6) la art. 78, alin.
(12) la art. 101, Ut. m) la art. 114 alin. (2), 
Ut. c) la art. 116 alin. (2), alin. (3_1) la art. 
116, art. 123_i, alin. (7)-(10) la art. 130; 
abrogă art. 68_1 alin. (8)-(ll), art. 72 alin. 
(9). (10). (11).şi (12), art. 79 alin. (1), (2), 
(3), (4) şi (5), art. 82 alin. (7), art. 102 alin. 
(1), (2) şi (3), art. 123 alin. (5) şi (6)

••s rectificare M. Of. nr. 44/17 ian. 2019 rectifică art. 138_1 alin. (1)
RECTIFICARE

44 .modificări prin M. Of. nr. 204/14 mar. 2019 
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene 

aprobată prin L. nr. 227/2019

O.U.G. nr. 15/2019 prorogă pentru anul 2019, termenul de 15 
martie inclusiv prevăzut pentru depunerea 
Declaraţiei unice privind impozitul pe venit 
şi contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice, până la data de 31 iulie 
2019 inclusiv:
prorogă pentru anul 2019. teimenul de 15 
martie inclusiv prevăzut pentru plata 
impozitului pe venit şi a contribuţiilor 
sociale obligatorii, datorate de persoanele 
fizice, până la data de 31 iulie 2019 
inclusiv; prorogă pentru anul 2019, 
termenul de 31 martie inclusivprev’ăzut la 
art. art. 151 alin. (24) până la data de 16 
august inclusiv; prorogă pentni anul 2019, 
termenul de 15 martie inclusivpre\'ăzut la 
art. 133 alin. (15) Ut. a) pentru acordarea 
bonificaţiei, până la data de 31 iulie 2019 
inclusiv.

M. Of, nr. 945/26 nov. 2019

45 modificări prin L. nr. 60/2019 M. Of, nr. 296/17 apr. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 266 alin. (1)pct. 28, art. 314 
alin. (1) Ut. a) .şi art. 314 alin. (3); 
introduce art. 274_1, alin. (8) - (12) la art. 
278, lit.f) la art. 286 alin. (1) şi Ut. d) la 
an. 319 alin. (5)

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

modifică titlul secţiunii a 10-a a cap. 111 
titlu V, art. 180 denumirea marginală, art. 
180 alin. (2) şi (3), ari. 182; 
introduce Ut. s) la art. 139 alin. (1), lit.c) la 

aii. 180 alin. (1); 
abrogă art. 142 lit.t)



47 modificări prin O.U.G. nr. 31/2019 M. Of. nr. 403/23 mai 2019
Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale 
şl pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 11/2016 pentru adoptarea unor măsuri 
bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

modifică art. 29J alin. (2) Ui. e); 
introduce Ut. k) la art. 291 alin. (3)

48 modificări prin O.U.G. nr. 35/2019 M. Of. nr. 427/30 mai 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria 
Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată prin L. nr. 22/2021

abrogă art. J22 alin. (5)

M. Of. nr. 254/12 mar. 2021

49.modificări prin O.U.G. nr. 43/2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul 
investiţfiilor

M. Of. nr. 507/21 iun. 2019 modifică art. 60 pct. 5

50 .modificări prin L. nr. 156/2019
Lege pentru modificarea art. 25 alin. (4) Irt. i) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 625/26 iul. 2019 modifică art. 25 alin. (4) Ut. i) pct. J

51 modificări prin L. nr. 172/2019 M. Of. nr. 815/8 oct. 2019 
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 270 alin. (3) Ui. b). art. 316 
alin. (9) şi ari. 316 alin. (II) Ut. h); 
abrogă art. 270 alin. (4) Ut. c)

52 modificări prin L. nr. 179/2019 M. Of. nr. 829/11 oct. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, 
precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 7 pct. 15

53 modificări prin M. Of. nr. 848/18 oct. 2019
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu 
începere de la 6 septembrie 1940 până ta 6 martie 1945 din 
motive etnice

L. nr. 185/2019 modifică art. 456 alin. (1) Ut. s). art. 464 
alin. (1) Ut. s) şi ari. 469 alin. (!) Ut. c)

54 modificări prin L. nr. 263/2019 M. Of. nr. 1054/30 dec. 2019 
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 146 alin. (S), art. 168 alin. (8) 
şi anexa nr. I titlul VIII nr. crt. 10-12; 
abrogă art. 146 alin. (5_l)-(5_5). art. 168 

alin. (5J)

55 modificări prin O.U.G. nr. 89/2019 M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019 modifică art. 343 alin. (5) şi anexa nr. 1 de 
la titlul Vili - Accize şi alte laxe specialeOrdonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 51_1 alin. (1)şl 

(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 
privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte 
normative

aprobată prin L. nr. 252/2021 M. Of. nr. 988/15 oct. 2021

56imodificări prin O.U.G. nr. 1/2020 ;M. Of. nr. 11/9 ian. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentnj modificarea şi completarea unor acte normative

modifică art. 342 alin. (1) şi (2) începând 
cu anul 2020.



57lmod]fi^ri prin -O G. nr. 6/2020 jM. or nr. 72/31 ian. 2020_ _^ : modifică ari. 13 alin. (2) lii.j), ari. 40_6,
............................. an. 207 alin. (2) şi (3). ari 294 alin. (2) Ut.

227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea qj [ ^24 alin. (4) şi (5). an. 325 alin. (2): 
unor măsuri fiscal-bugetare

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.

introduce Ut. J) şi g) la an. 13 alin. (1). pct. 
4_J la an. 40_J, pct. J1~J3 la art. 40_J, 
ari. 40J-40J0. art. 270J, alin. (9) - (11) 
la an. 275, alin. (2_1) la art. 294, alin. (6) 
şi (7) la art. 321, alin. (1_1) la an. 325: 
abrogă art. 337 alin. (2) lit.fşig):

'SUSpendă'aplicarea-artr324-alinr(4)-(6)----
până la data de 31 dec. 2022

“irOpCifLcâri prin ,0.y.G, nr. 29/20^ 71; FM- Of. hr.230/21 mar. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri economice şi 
fîscal-bugetare

_ în anul 2020, termenul de 31 manie 
inclusiv. pre\’ăzut la art. 462 alin. (1). art. 
467 alin. (1) şi la art. 472 alin. (l) din se 
prorogă până la data de 30 iunie inclusiv: 
în anul 2020. termenul de 31 martie 
inclusiv, prci’âzut la art. 462 alin. (2), art. 
467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2), pentru 
acordarea bonificafiei stabilite de consiliul 
local, se prorogă până la data de 30 iunie 
inclusiv.

59imodifi^i prin'~ ,L. nr. 32/2020 ^ ; ' M^Pt Pp. 271/y şpr. 20^0__^^ modifică art. 25 alin. (4_1):
introduce pct. 48 la art. 7 şi Ut. l) la art. 13 
alin. (2)

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 67/2019 pentnj modificarea şi completarea Legii nr. 
96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export- 
Import a României EXIMBANK • S.A., precum şi a Ordonanţei 
Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul ftscal

60jiViodificări prin" p.U^G. nr. 48/2020 ; iM.~6f..nr. 319/16 apr. M20_
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiar-fiscale

,_j modifică art. 437;
introduce alin. (1_5) la art. 56. Ut. u) la 
an. 76 alin. (4). Ut. u) la art. 142;

61 [modificăriprin ^O.UiG.-nr. 69/2020 • ' ;}m. Of. nr..393/14 mai,2g2q__ modifică art. 121, art. 151 alin. (22)-(24),
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii art. 168 alin. (5). art. 174 alin. (22). art. 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea 
unor măsuri fiscale

316 alin. (9):
introduce Ut.f_l) la an. 153 alin. (1). art. 
157J. alin. (IJ) şi (l_2) la art. 168. alin. 
(23) şi (24) la an. 174; 
abrogă art. 151 alin. (26)

szrcompietat'prin 0:U.G. nr. 70/2020 . nr..394/14.mai.2020 ' introduce alin. (11) la art. 25
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020. în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2. pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor 
acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 179/2020 
completări'prin

M. Of. nr. 755/19 aug. 2020

: IM. Of. nr,.443/26 mai.2p20.
Lege pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

63|modificâri prin L. nr.'68/2020__ . ; modifică ari. 456 alin. (l) lit. h)



64 completat prin L. nr. 104/2020 M. Of. nr. 588/6 iul. 2020
Lege pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

introduce Uf. e) la art. 60pct. I

65 completat prin L. nr. 131/2020 M. Of. nr. 623/15 iul. 2020
Lege pentru completarea alin. (6) al art. 270 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 
217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

introduce Ut. d) la art. 270 alin. (8)

66 .modificări prin L. nr. 153/2020 M. Of. nr. 659/24 iul. 2020
Lege pentru modificarea şl completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr. 
170/2016 privind impozitul specific unor activitâţi

modifica art. 118 alin. (2) lit.b): 
introduce Ut. t) la art. 25 alin. (4). alin. 
(^J^) (^-0 Io aii.
123:
abroga art. 53 alin. (3)

67 modificări prin L. nr. 155/2020 M. Of. nr. 665/27 iul. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind 
modificarea şt completarea altor acte normative

modifică art. 137 alin. (1) Ut. b); 
introduce pct. 6 la an. 60, lit.j) la an. 122 

alin. (4), Ut. d) la art. 319 alin. (10). alin. 
(IJ) la art. 321

68 completat prin M. Of. nr. 988/26 oct. 2020O.U.G. nr. 181/2020
Ordonanţâ de urgenţâ privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru prorogarea unor termene

introduce alin. (4_2) la art. 68. Ut. v) la art. 
76 alin. (4) şi Ut. v) la art. 142

69 modificări prin L nr. 230/2020 M. Of. nr. 1030/4 nov. 2020 
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 456 alin. (4) şi aii. 464 alin. 
(4) la data de 1 ianuarie 2021

7o,modificări prin L. nr. 239/2020 M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 25 alin. (3) lit.b) pct. 2 şi alin. 
(9), art. 28 alin. (3) Ut. h) şi i), art. 62 Ut. 
o_l), art. 68 alin. (4_1): 
introduce pct. 2_J la ari. 25 alin. (3) Ut. b). 

Ut. i_l) şi i_2) la aii. 25 alin. (4). Ut. v) la 
art. 76 alin. (4)

71 modificări prin L. nr. 241/2020
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020 modifică an. 459 alin. (1)

72 modificări prin L. nr. 248/2020 :M. Of. nr. 1079/13 nov. 2020
Lege pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 291 alin. (3) Ut. c) pct. 3

73irectificare M. Of. nr. 1101/18 nov. 2020 rectifică articolul unic pct. 8 din L. nr. 
239/2020 (referitor la completarea art. 76 
alin. (4) cu Ut. x). In loc dc Ut. v))

RECTIFICARE



74 modificări prin L. nr. 258/2020 M. Of. nr. 1110/20 nov. 2020
Lege pentru completarea art. 1 alin. (2) al Legii nr. 491/2003 
privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele 
stupului şi pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal

modifică art. 103 alin. (1) Ut. a)

75imodificări prin L. nr. 262/2020 M. Of. nr. 1112/20 nov. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 

........ privind Codul fiscal............ ......

modifică art. 25 alin. (4) lit. i) şi art. 56 
alin. (l_î);
introduce-alin.-(l-_d-)'la-art.—2-2—^^—-



76 modificări prin M. Of. nr. 1269/21 dec. 2020
Lege penlru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

L. nr. 296/2020 modifică art. 7 pci. 18. pct 26 lit. d), pct. 37 
40, art. 12 lii.h), i), m) s), art. 13 alin. 

(1) Ut. c). art. 14 Ut. a), art. 22 alin. (2). (4) 
şi (5). art. 25 alin. (4) Ut. g). ari. 26 alin.
(1)partea dispozitivâ a lit.c), art. 35, art.
39 alin. (6). art. 40_6 alin. (6). art. 43 alin. 
(5) lit.a), art. 53 alin. (2) Ut. b), art. 54. art. 
59 alin. (2). art. 60 pct. 6, art. 66. art. 68 
alin. (2) Ut. c). art. 76 alin. (2) lit. p). prima 
teză a alin. (3). alin. (4) Ut. a), (t) şi (u), art. 
78 alin. (1). (2) Ut. a), pct. ii), alin. (4) şi
(5) , art. 83 alin. (3) - (5). art. 84 alin. (11), 
art. 85 alin. (1) - (4) şi (6). art. 87, art. 89 
alin. (2). art. 92. art. 94 alin. (3). ari. 96 
alin. (3) Ut. b) şi c) şi alin. (4), art. 106 alin.
(6) . art. 107 alin. (3). (5). (8) şi (9). art. 108 
alin. (2). art. 114 alin. (2) Ut. l). art. 115 
alin. (2). art. 116 alin. (2) Ut. h) şi alin. (3), 
art. 118 alin. (2) partea introductivă şi Ut. 
b), art. 119 alin. (l). art. 120 alin. (6). art. 
122 alin. (4) Ut. a), art. 123 alin. (1) şi (3), 
art. 125 alin. (1) Ut. b) şi alin. (4). art. 131 
alin. (3) Ut. b), art. 132 alin. (2), art.
135_1. art. 138_1 alin. (1). art. 139 alin.
(1) Ut. i). art. 140 alin. (2). art. 142 Ut. b) şi
и) , art. 146 alin. (2_1) şi alin. (9). art. 147 
alin. (3). titlurile secţiunii a 5-a şi a 6-a a 
cap. 11 al titlului V. art. 151 alin. (12). art. 
154 alin. (1) lit. a), b). d) şi r). art. 154 alin.
(2) . ari. 155 alin. (2). art. 157 alin. (1) Ut.
к) . art. 168 alin. (7) şi (7J), art. 169 alin.
(3) şi (3_2). art. 170 alin. (2) Ui. e). art. 174 
alin. (10), ari. 183. art. 220_4 alin. (1) lit. 
g), art. 220_7 alin. (2), art. 223 alin. (l) Ut. 
j) şi o), alin. (2) partea introductivă, b), e) 
şig). art. 224 alin. (9). art. 227 alin. (1). 
art. 228 Ut. a) şi b). art. 229 alin. (1) Ut. c). 
art. 230 alin. (2) şi alin. (5) lit. e) şiJ), art. 
231 alin. (1). art. 270 alin. (3) Ut. b) şi alin.
(7) . art. 282 alin. (3) lit. a), an. 291 alin.
(3) Ut. c) pct. 3, art. 295 alin. (1) Ut. a) pct.
1 - 5, art. 297 alin. (7) Ut. b). art. 301 alin. 
(2). art. 303 alin. (3) - (5), art. 326 alin. (4). 
art. 331 alin. (2) Ut. e) pct. 1 şi 2. şi alin.
(6). art. 336pct. 9 şi 18, aii. 343 alin. (5). 
aii. 346 alin. (3). ari. 348 alin. (8). art. 356 
alin. (2). art. 357, art. 358 alin. (5). art.
359 alin. (1), art. 362 alin. (4) şi (5). art.
367 alin. (2), art. 401 alin. (2) Ut. b) şi 
alin. (6), art. 402 alin. (5). art. 405 alin. (1), 
art. 412 alin. (9). art. 414 denumirea 
marginală, art. 415 denumirea marginală, 
modifică şi completează anexa nr. 1 la titlul 
VIU. art. 453 lit. b). ari. 456 alin. (1) Ut. h) 
şi s), art. 458 alin. (1) Ut. a) şi c). art. 459 
alin. (3). art. 460 alin. (5) Ut. d) şi alin. (6),
(8) şi (9), art. 461 aUn.(6) şi (9), art. 462 
alin. (2). art. 464 alin. (2) lit. g), art. 466 
alin. (6). aii. 467 alin. (2). art. 469 alin. (1) 
lit.i), aii. 471 alin. (3). aii. 488, art. 489 
alin. (1). art. 491 alin. (2). art. 493 alin. (8): 
introduce art. 8_1. alin. (10_1) la art. 22. 

alin. (2_1) şi alin. (12) şi (13) la art. 25. Ut. 
f_l) la art. 25 alin. (4). alin. (4) şi (5) la 
art. 29. alin. (2 1) la an. 31. cap. IV 1



cuprinzând art. 42_î- 42_} 1, alin. (5) - (7) 
la art. 45. Ut. n) la art. 53 alin. (1) alin. 
(2_}) la art. 59, Ut. k_}) şi k_2) la art. 68 
alin. (7), alin. (7_î) la ari. 68. art:68_2. Ut. 
ţ_]) la art. 76 alin. (4), Ut. w) şiy) la ari.
76 alin. (4). alin. (2_J) la art. 78. alin.
(2_1) şi (2_2) la art. 82, alin. (2_î) la art. 
83, alin. (3_1) la art. 84. alin. (4J) • (4_9) 
la art. 85, Ut. a_l) la art. 93 alin. (2). alin. 
(3) şi (4) la art. 100, nr. cri. 15 la art. 105 - 
alin. (2), Ut. a_4 la art. 114 alin. (2), 
lit.k_l) şi n) la an. 114 alin. (2). alin. (1_2) 
la art. 115, alin. (3_2) şi (3_3) la art. 116, 
alin. (9) la art. 120, alin. (1_2) şi (8) la art. 
123, alin. (3_1) la art. 130, alin. (15_2) - 
(i5_8) şi alin. (20) la art. 133, art. 135_2, 
ari. 139_1, pct. 7 la art. 142 Ut. s). Ut. w) - 
z) la art. 142, alin. (9_2) şi (12) la art. 146, 
alin. (IJ) şi (3_2) la art. 147, art. 147_1, 
alin. (7_1) şi (19_1) la art. 151, art. 157_2. 
alin. (2_1) şi (11) la art. 168, alin. (1_1) la 
ari. 169, art. 169_1, alin. (7_1), (10_1) şi 
(18_i) la art. 174, alin. (2_1) la art. 220_6, 
alin. (1_1) la art. 220_7, Ut. c_l) la art.
224 alin. (4), alin. (2) la art. 228, alin. (8) 
la art. 230, alin. (1_1) la art. 270, lit.J) la 
art. 287, alin. (6_1) şi (6_2) la art. 316, 
alin. (4_1) la art. 326, Ut. l) la art. 331 alin. 
(2), alin. (6_1) la art. 340, Ut. e) la art. 345 
alin. (2), Ut. y) la art. 456 alin. (1). alin. 
(6_1) la art. 456, alin. (12_1) la art. 461, 
alin. (4_1) la ari. 462, alin. (7) la art. 464, 
alin. (9_1) la art. 466, alin. (4_1) la art. 
467, alin. (7) la art. 469, alin. (8) la art. 
471, alin. (1_J) la art. 491, art. 495_2; 
abrogă art. 25 alin. (3) Ut. b) pct. 2_1, art. 
51 alin. (2) şi (3), art. 85 alin. (8_1), art.
86, art. 123 alin. (1_1), art. 169 alin. (3_1), 
art. 174 alin. (12) - (14), art. 223 alin. (2) 
Ut. c) şi h). art. 494 alin. 10 lit.c) şi alin. 
(11): în cuprinsul titlului IV — „Impozitul 
pe venit ” şi al titlului V — „ Contribuţii 
sociale obligatorii ” din Legea nr.
227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau în alte acte normative, 
termenul de: 15 martie, inclusiv, pentru 
depunerea declaraţiei unice privind 
impozitul pe venit şi contribuţii sociale 
datorate de persoane fizice, precum şi 
teiTnenul de plată al impozitului pe venit şi 
al contiibuţiilor sociale obligatorii, 
datorate de persoanele fizice, se înlocuieşte 
cu termenul de: 25 mai, inclusiv:Termenul 
de: 15 martie, inclusiv, prevăzut pentru 
depunerea formularului 230 „Cerere 
privind destinaţia sumei reprezentând până 
la 3,5% din impozitul anual datorat" la art. 
123 alin. (4) şi art. 123_1 din titlul IV— 
„Impozitulpe venit ” al Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi în alte 
acte noimative, se înlocuieşte cu termenul 
de: 25 mai, inclusiv, 
în cuprinsul titlului IV — „ Impozitul pe 
venit" la art. 62 Ut. p). art. 91 Ut. d). aii. 93



.W*W.‘WlT

aUn. (2) Ut a), art. 94 denumire articol şi 
alin. (6). art. 96 denumire articol şi alin. 
(1). art. 98 şi ari. 119 alin. (1) se 
înlocuieşte sintagma „aurfinanciar” cu 
„aur de investiţii”.

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

O.U.G. nr. 226/2020 modifică art. 318 alin. (1) şi art. 326 alin. 
(4)lit.d)

78 modificări prin O.U.G. nr. 13/2021 M. Of. nr. 197/26 feb. 2021 modifică art. 25 alin. (4) lit.f_l), art. 76 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (4) Ut. a), art. 78 alin. (1), art. 78 alin. 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr.
82/1991

(2_1) Ut. h), art. 107 alin. (5), art. 142 Ut. 
b). art. 146 alin. (2_J). art. 168 alin. (2_1), 
art. 220J alin. (2_lh art. 282 alin. (3) liî. 
b). art. 282 alin. (4) Ut. c) şi d), ari. 282 
alin. (5), art. 291 alin. (3) Ut. c) pct. 3, art. 
324 alin. (12), alin. (14) partea 
introductivă şi alin. (16); 
introduce alin. (15_7) la art. 133
Notă: Prevederile art. 291 alin. (3) Ut. c) pct. 3 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel 
cum a fo.^t modificai prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, intră in vigoare la dala de l martie 
2021 şi se aplică până la intrarea in vigoare a 
art. 1 pct. 160 din Legea nr. 296/2020pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Notă: a) prevederile art. I pct. 2 şi 7-10 se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă: b) prevederile art. I pct. 11-13 şi 15-17 
intră în vigoare la data de 1 martie 2021; c) Prevederile art. II pct. 14-18 intră în vigoare la 30 de zile de la data 
publicării prezentei ordonanţe de urgenţă; Prevederile art. 291 alin, (3) lit. c) pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, intră în vigoare la data de 1 martie 2021 şi se aplică până la intrarea în vigoare a art. I pct. 160 din Legea 
nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.

79'modificări prin O.U.G. nr. 19/2021 M. Of. nr. 315/29 mar. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscale, precum şi 
pentnj modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul fiscal

modifică ari. 286 alin. (1) Ut. c), art. 297 
alin. (3), art. 303 alin. (5), art. 325 alin. (2); 
introduce alin. (1_3) la art. 123, alin.
(1_2) la art. 325, alin. (2J) la art. 325; 
suspendă, începând cu data de 1 aprilie 
2021 şi până la data de 31 decembrie 2021 
inclusiv, aplicarea prevederilor ari. 25 alin. 
(4) Ut. i_î) şi i_2), art. 76 alin. (4) lit. x) şi 
art. 142 Ut. z)



80 modificări prin O.U.G. nr. 59/2021 M. Of. nr. 630/28 iun. 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal

modifică arî. 266 alin. (1) pct. 35. art. 268 
alin. (9) Ut. b), art. 275 alin. (2) - (6), an. 
293 alin. (1) Ut. d), art. 297 alin. (4) Ut. c), 
art. 307 alin. (6). art. 314. art. 315, art. 316 
alin. (5), art. 319 alin. (5) Ut. d), art. 319 
alin. (6) Ut. b);
introduce pct. 36 la art. 266 alin. (1), alin. 
(15) şi (16) la art. 270, alin. (12) la art.
275. art. 278_1, alin. (11) la art. 282, art. 
292_1. Ut. d_l) la art. 293 alin. (1), art. 
315_2 - 315_4, Ut. c) la art. 316 alin. (6), 
art. 321 _1;
abrogă art. 275 alin. (7) şi (8), art. 278 

alin. (8) - (12)

81 completat prin L. nr. 196/2021 M. Of. nr. 693/13 iul. 2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public 
de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru 
modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind 
eficienţa energetică şi pentru completarea alin. (3) al art. 291 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

introduce Ut. l) la art. 291 alin. (3) la 6 luni 
de la publicarea prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea 1.

82 modificări prin O.G. nr. 8/2021 M. Of. nr. 832/31 aug. 2021
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

aprobată cu modificări şi L. nr. 301/2021 
completări prin

modifică art. 24 alin. (1) Ut. a) pct. 2 şi Ut. 
b) pct. 3, art. 24 alin. (5) Ut. b) pct. 3. art. 
26 alin. (1) Ut. c) partea introductivă la 1 
ianuarie 2022, art. 40_3 alin. (4) partea 
introductivă, art. 40_3 alin. (6) partea 
introductivă, art. 43 alin. (3), art. 62 Ut. m), 
art. 84 alin. (10) şi (11). art. 87 alin. (1), 
art. 96 alin. (3) partea introductivă, art. 97 
alin. (7), art. 115 alin. (1 _2) şi (2), art. 123 
alin. (1) şi (2), art. 123_1 alin. (2), art. 
]23_1 alin. (5), art 147 alin. (1_1), art.
169 alin. (1_1), art. 218, art 220_7 alin. 
(IJ). art 224 alin. (5). art 229 alin. (1)
Ut. c) pct. 1 subpct. (iii), art. 229 alin. (1)
Ut. c) pct. 3 subpct. (ii), art. 266 alin. (1) 
pct. 35 Ut. a) şi pct. 36 Ut. a), art. 270 alin. 
(12) Ut. a), art. 315 alin. (4), art. 317 alin. 
(1), art. 317 alin. (3) şi (10), art. 456 alin. 
(1) Ut p) şis), art. 459 alin. (1) Ut. b), art 
464 alin. (1) Ut. .^) şi u), art. 469 alin. (1)
Ut. c), art 469 alin. (2), art. 481 alin. (1); 
introduce Ut. d) la art 16 alin. (3), alin. 
(^-V şt 0-^) art 40_3. Ut d) şi e) la 
art 40_3 alin. (6), alin. (8) şi (9) la art 45, 
nr. crt. 16 la art. 105 alin. (2) la 1 ianuarie 
2022, alin. (2_2) la art 110, alin. (2J) la 
art 115, alin. (1_1) la art. 116, alin. (3_1) 
la art 123_1, alin. (21) la art 133, alin. 
(2_2) la ari. 146, alin. (2_2) la art 168, 
alin. (2_2) la art 220_6. Ut. c_l) la art.
229 alin. (1), alin. (2_1) la art 230, alin.
(9) la art. 230, alin. (1_1) la art 231, Ut. 
f_l) la art. 293 alin. (1) la 1 nov. 2021, 
alin. (3) la art. 293 la 1 nov. 2021, Ut. k_l) 
la art 294 alin. (1) la 1 nov. 2021, alin. (4) 
la art. 294 la 1 nov. 2021, alin. (2_1) la art. 
316, alin. (2_}) la art. 317, alin. (9)-(16) la 
art. 471;
abrogă art. 40_3 alin. (8), art. 116 alin. 
(3_3) şi (4), art. 469 alin. (1) Ut. d)

M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021



03 completat prin L. nr. 286/2021 M. Of. nr. 1168/9 dec. 2021
Lege pentru completarea alin. (3) al an. 291 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

introduce Ui. m) la art. 291 alin. (3)

M completat prin L. nr. 287/2021 M. Of. nr. 1168/9 dec. 2021
Lege pentru completarea ari. 291 alin. (3) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

introduce Ut. n) la art. 291 alin. (3)

05 modificări prin L. nr. 291/2021 M. Ol nr. 1172/10 dec. 2021
Lege pentru modificarea an. 291 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 291 alin. (3) Ut. a)

86 modificări prin L. nr. 301/2021 M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

modifică art. IJJ alin. (4) şi (5). art. 456 
alin. (1) Ut. s). art. 464 alin. (1) Ut. s) şi art. 
469 alin. (!) Ut. c):
introduce alin. (4_1) şi (4_2) la art. 42_5 şi 
alin. (10) la art. 45

67 modificări prin O.U.G. nr. 130/2021 M. Oi. 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. 76 alin. (4) lit. a), art. 100 
alin. (1). art. 101 alin. (12), art. 115 alin. 
(1_2). aii. 132 alin. (2). art. 142 Ut. b) şi r), 
art. 154 alin. (1) Ut. h). titlu! secţ. a 3-a din 
titlul V "Contribuţiisociale obligatorii" 
cap. III, titlul secţ. a 4-a din titlul V 
"Contribuţii sociale obligatorii" cap. 111, 
art. 168 alin. (1), (5), (7) şi (7_1), art. 169 
alin. (1) lit. a) şi art. 291 alin. (3) Ut. c) pct.
3:
aplicarea prevederilor art. 25 alin. (4) Ut. 
i_}) şi i_2). art. 76 alin. (4) Ut. x) şi art.
142 Ut. z) se suspendă începând cu data de 
1 ianuarie 2022 şi până la data de 31 
decembrie 2022 inclusiv.prevederile art. 
291 alin. (3) Ut. o) se aplică pentru livrările 
de energie termică efectuate începând cu 
data de l ianuarie 2022; 
introduce Ut. ş) la art. 139 alin. (J). Ut. aa) 
la art. 142, Ut.f_2) şif_3) la an. 153 alin. 
(1), Ut. aj) la art. 155 alin. (1). Ut. ţ) la 
art. 157 alin. (1). ari. 157J, art. 169J. Ut. 
m) la art. 220_4 alin. (1), pct. 5 la art. 291 
alin. (3) lit. c). Ut. o) la art. 291 alin. (3), 
alin. (3_1) şi (3_2) la art. 29l:abrogă art. 
101 alin. (11) şi art. 114 alin. (2) lit. n), art. 
IV din Legea nr. 196/2021 (cu referire la 
introducerea Ut. I) la art. 293 alin. (1) - la 
data de 13 ianuarie 2022) şi art. I pct. 160 
din Legea nr. 296/2020 (cu referire la 
modificarea art. 291 alin. (3) Ut. c) pct. 3 - 
la data de l ianuarie 2022)

BSiCompletat prin L. nr. 322/2021 M. Of. nr. 1245/30 dec. 2021
Lege pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal

introduce alin. (4) la art. 42. alin. (2_l) la 
art. 56



89 modificări prin O.G. nr. 4/2022
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea 
unui termen

M. Of. nr. 92/28 ian. 2022 modifică an. 336pcî. 2. 3, 5, 8, 9, 14, 21 şi 
22, art. 338 IU. h), art. 340 alin. (1) Ut. b)- 
d), alin. (3) partea introductivă şi alin. (10) 
şi (îl), art. 341 alin. (1), art. 349 alin. (2)-
(7) , art. 350 alin. (1) Ut. b) şi alin. (2). art. 
351 alin. (1) Ut. b). art. 353 alin. (2)-(7), 
art. 362 alin. (1) şi (2), art. 364 alin. (1) Ut. 
a), art. 370 alin. (2), art. 375 alin. (J) Ut. 
c). ari. 395 alin. (3), art. 396 denumirea 
marginală şi aUnr(4)rart: 39 7 alin. (1) Ut. - 
a), b) şi d) şi alin. (4), titlul VIII cap. I titlul 
secţ.l5. art. 400 denumirea marginală, 
titlul VIU cap. I titlul secţ.16, art. 401, art. 
402 alin. (2), alin. (3) Ut. a) şi alin. (4), art. 
402 alin. (6)-(10), art. 405, art. 406 alin.
(1) Ut. a), alin. (3) şi alin. (5), art. 407, art. 
408. art. 409 alin. (I), art. 412 denumirea 
marginală şi alin. (1), (2) şi (4). titlul secţ. 
17, art. 413, art. 414 -419, art. 422, art.
423 alin. (3). art. 449 alin. (1) Ut. d). art. 
449 alin. (3) Ut. d) şi art. 449 alin. (5); 
introduce Ut. c) la art. 273 alin. (2), Ut. 
g_l) la art. 293 alin. (1), Ut. IJ) şi l_2) la 
art. 294 alin. (I). art. 335_I. pct. 7_1, 8_1, 
14J, 16J, 21_I, 21 _2 şi 29 la ari. 336, 
alin. (11_1)-(11 _3) la art. 340, alin. (1_1)~ 
(1_7) şi alin. (14)-(19) la art. 342, alin.
(12) la art. 343, alin. (3)-(7) la art. 350, 
alin. (1_1) şi (7)-(12) la art. 351, alin. (8)~ 
(9) la art. 353, alin. (3J) şi (3_2) la art. 
363, Ut. l_l) la art. 367 alin. (1), alin. (7) şi
(8) la art. 367, Ut. c_l) la art. 395 alin. (1), 
liî.j) la art. 397 alin. (1), alin. (5) şi (6) la 
art. 397, alin. (7) la art. 400, alin. (10_1) şi 
(12_1) la art. 402, ari. 402J, alin. (7) şi 
(8) la art. 406, titlul subsecţ. 1 cu art. 413 
după titlul secţ. 17, subsecţ. 2 cu art. 414- 
416_6 după art. 413, an. 414_1-414_18, 
art. 416_1-416_6, subsecţ. 3 cu art. 417 
după art. 416_6, subsecţ. 4 cu art. 418 
după art. 417, subsecţ. 5 cu art. 419 după 
art. 418, Ut. d) la art. 424 alin. (1), Ut. k) la 
art. 449 alin. (1) şi Ut. r) la ari. 449 alin.
(2) : abrogă art. 336pct. 18, art. 337 alin. 
(4) şi (5). art. 349 alin. (8) şi (9), art. 351 
alin. (2), art. 353 alin. (1) Ut. c), art. 402 
alin. (5) şi ari. 406 alin. (4)

Prevederile art. i pct. 5 referitor la art. 336 pct. 5, pct. 11, 22 şi 23, pct. 25*36, pct. 37 referitor la art. 362 alin. (2), 
pct. 38, pct. 40 şi 41, pct. 47*50, intră în vigoare la 1 februarie 2022. Prevederile art. I pct. 90 şi 91 intră în vigoare 
în termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitooil Oficial al României, Partea I. 
Prevederile art. I pct. 1*3 şi 44 intră în vigoare la 1 iulie 2022. Prevederile art. I pct. 4, pct. 5 referitor la art. 336 
pct. 2 şi 3, pct. 6-10, pct. 12-21, pct. 37 referitor la art. 362 alin. (1), pct. 39, pct. 42 şi 43, pct. 45 şi 46, pct. 51-89, 
pct. 92. art. II şi art. IV se aplică de la 13 februarie 2023. Prevederile art. I pct. 24 intră în vigoare la 1 ianuarie 
2031.



90 modificări prin O.G. nr, 11/2022 M. Of. nr. 97/31 ian. 2022 modifică art. 25 alin. (4) Ut. i), art. 56 alin. 
(1_3). art. 68_2 alin. (3), art. 336pct. 4 Ut. 
d), art. 342 alin. (3), (4), (9) şi (10), art, 
359, art. 402 alin. (IJ), art. 403 alin. (2), 
art. 404 alin. (2) şi (5). art. 406 alin. (J) Ut. 
b). art. 409 alin. (2), art. 4]0alin. (1), art. 
432 alin. (1), art. 434, art. 435 alin. (3) şi 
(4), art. 435 alin. (9) Ut. a), art. 439 alin. 
(2) Ut. a) şi b), ari. 442 alin. (2), art. 449 
alin. (2) Ut. e), art. 450 alin. (l); 
introduce alin. (17_J) la art. 41, alin. (5) 

la art. 42, alin. (lî) şi (12) la art. 45, Ut. 
b_l) la art. 113, alin. (3) la art. 439, alin. 
(3J) la art. 442; 
abrogă art. 56 alin. (1_2)

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru modificarea unor termene



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 852/20 dec. 2010L. nr. 263/2010

Lege privind sistemul unitar de pensii publice
(V. D.C.C. nr. 297/2012-M. Of. nr. 309/9 mai 2012(art. 196 lit.j); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2014-M. Of. nr. 260/9 apr. 2014))

t promulgată prin D. nr. 1224/2010 IM. Of. nr. 852/20 dec. 2010
Decret pentru promulgarea Legii privind sistemul unitar de 
pensii publice

2 modificări prin O.U.G. nr. 117/2010 M. Of. nr. 891/30 dec. 2010 modifică ari. 3 alin. (1) lit.j). ari. 7, ari. 27 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (]) Ut. c) şi e), art. 27 alin. (3). ari. 33. 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale

an. 34, an. 35 alin. (I). art. 37. art. 39. an. 
40. an. 42. aii. 44. art. 48 alin. (1). aii. 98 
alin. (5). art. 129 alin. (1) Ut. c). aii. 175; 
introduce Ut. d) la art. 6 alin. (1) pct. 1; 

abrogă ari. 6 alin. (!) pct. VI. art. 11 alin. 
(5), (6) şi (7), art. 31 alin. (9). ari. 32 alin.

aprobată cu modificări prin L. nr. 303/2013 M. Of. nr. 709/19 nov. 2013

(6)

3 modificări prin L. nr. 283/2011 M. Of. nr. 887/14 dec. 2011 prorogă termenul de la art. 193 alin. (2) 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului până la 1 ianuarie 2013 
nr. 80/2010 pentnj completarea art. 11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în domeniul bugetar

« admisă excepţie D.C.C. nr. 297/2012 
de neconst. prin ‘

M. Of. nr. 309/9 mai 2012
Decizia nr. 297 din 27 martie 2012 referitoare ta excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 
119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi 
art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice

art. 196 lit.j). în măsura în care se aplică 
şi consilierilor de conturi

5 modificări prin D.C.C. nr. 297/2012 M. Of. nr. 309/9 mai 2012
Decizia nr. 297 din 27 martie 2012 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 
119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi 
art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice

suspendă pentru o perioada de 45 de zile 
pre\’ederile an. 196 lit.j) (termenul se 
împlineşte la data de 23 iunie 2012), după 
care operează dispoziţiile art. 147 alin. (1) 
din Constituţia României

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

M. Of. nr. 365/30 mai 2012 modifică, la 1 septembrie 2012, an. 155

7 admisă excepţie D.C.C. nr. 680/2012 
de neconst. prin

:M. Of. nr. 566/9 aug. 2012
Decizia nr. 680 din 26 iunie 2012 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (1) din Legea 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

sintagma ., în raport cu vârsta, conform 
tabelului nr. 3" din cuprinsul art. 73 alin.

O)

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

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



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

abroga, la data de J februarie 2014, art.
143

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

10 admisă excepţie D.C.C. nr. 956/2012 
de neconst. prin

,M. Of. nr. 838/12 dec. 2012
Decizia nr. 956 din 13 noiembrie 2012 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalltate a dispoziţiilor art. 149 şi 151 din Legea 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

dispoziţiile art. 151 alin. (2) sunt 
constituţionale în măsura în care se 
interpretează că nesolufionarea 
contestaţiilor şi necomunicarea în termenul 
lega! a hotărârilor Comisiei Centrale de 
Contestaţii, respectiv ale comisiilor de 
contestaţii care funcţionează in cadrul 
Ministerului
Apărării Naţionale. Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi Seiviciului 
Român de Informaţii nu împiedică accesul 
la justiţie.

11 modificări prin O.U.G. nr. 1/2013
Ordonanţă de urgenţă pentnj modificarea şi completarea Legii 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

aprobată prin L. nr. 3/2013

M. Of. nr. 53/23 ian. 2013 modifică an. 102 alin. (2) - (4). aii. 170: 
introduce alin. (2_1) la art. 102: 
stabileşte valoarea punctului de pensie 
pentru 2013M. Of. nr. 93/14 feb. 2013

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

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

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

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

13 modificări prin L. nr. 3/2013 M. Of. nr. 93/14 feb. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

aprobă O.U.G. nr. 1/2013

i<* modificări prin M. Of. nr. 131/12 mar. 2013L. nr. 37/2013 
Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

modifică art. 73. art. 76. art. J04 alin. (3) 
Ut. a), an. 196 lit.J); 
abrogă an. 3 alin. (1) Ut. .s)

15 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 pentoi 
punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pentru modificarea şl completarea 
unor acte normative conexe

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 4/2013

i6imodificări prin L. nr. 380/2013 !M. Of. nr. 842/30 dec. 2013
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. J58 alin. (1): 
introduce Ut. a_I) la art. 55 alin. (1)

ir modificări prin L. nr. 155/2015
Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

'M. Of. nr. 444/22 iun. 2015 modifică art. 55 alin. (1) lit. b) şi tabelul 2, 
art. 158;
abrogă art. 55 alin. (1) lit. a_l) şi tabelul
1 1



18 completat prin L. nr. 192/2015 M. Of. nr. 504/8 iul. 2015 
Lege pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

introduce art. 169 l

19 modificări prin L. nr. 325/2015 M. Of. nr. 937/18 dec. 2015
Lege pentru modiftcarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

modifica an. 20 alin. (2)

20 modificări prin M. Of. nr. 986/31 dec. 2015
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 29 din Legea 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

aprobată prin L. nr. 108/2016

O.U.G. nr. 65/2015 introduce alin. (1_I) şi (I_2) la art. 29

M. Of. nr. 406/30 mai 2016

21 modificări prin L. nr. 108/2016 M. Of. nr. 406/30 mai 2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

aprobă O.V.G. nr. 65/2015

22 modificări prin L. nr. 142/2016
Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

M. Of. nr. 528/14 iul. 2016 modifică art. 6 alin. (2), art. 60, art. 65 
alin. (4), ari. 65 alin. (5)

23 modificări prin L. nr. 155/2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii pubiice

M. Of. nr. 545/20 iul. 2016 modifică art. 56 alin. (5), art. 57 alin. (3)

24 completat prin L nr. 172/2016 M. Of. nr. 808/13 oct. 2016
Lege pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

introduce alin.(3_l) - (2_2) şi alin. (5) • (7) 
la ari. 158

25 modificări prin M. Of. nr. 934/21 nov. 2016L. nr. 222/2016
Lege privind modificarea art. 109 alin. (1)din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică an. 109 alin. (l)

26 modificări prin L. nr. 1/2017
Lege privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

M. Of. nr. 15/6 ian. 2017 abrogă an. 188

27 modificări prin L. nr. 144/2017
Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

■M. Of. nr. 491/28 iun. 2017 modifică art. 65 alin. (5)

28 completat prin L. nr. 160/2017 M. Of. nr. 504/30 iun. 2017
Lege pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

introduce alin. (7) la art. 102. alin. (3_1) la 
an. 170

29 completat prin M. Of. nr. 908/20 nov. 2017L. nr. 216/2017
Lege pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

introduce alin. (7)-(9) la art. 65



30 modificări prin L. nr. 217/2017 M. Of. nr. 908/20 nov. 2017
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 114 alin. (1) lit. b), c), e),f) şi 
h), art. 115. art. 118 alin.(l) partea 
introductivă, art. 118 alin. (2);

introduce lit. e) la art. 118 alin. (1), alin. 
(l_l)şi(lj)laart 118;

abrogă art. 114 alin. (1) lit. k): 
în iot cuprinsul legii, sintagma „ câştigul 
salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. 
(5) ” se înlocuieşte cu sintagma „ câştigul 
salarial mediu brut utilizai la 
fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat"



31 modificări prin O.U.G. nr. 103/2017 M. Of. nr. 1010/20 dec. 2017 modifică arf. 3 alin. (1) Ut. a), art. 3 alin.
(1) lit. c), e) şi j). art. 3 alin. (1) Ut. l), art. 4 
alin. (2). ari. 6 alin. (l)pct. I lit. a) şi d), 
art. 6 alin. (I) pct. IV, art. 6 alin. (2). art. 7 
alin. (!) şi (3), art. 10, art. 11, art. 13. art. 
15 alin. (2) şi (3), art. 17 alin. (1), art. 18, 
an. 20 alin. (2). art. 23, art. 27, art. 31, art. 
32, art. 33, art. 36. art. 37 alin. (1), art. 39. 
art. 40, art. 41, art. 42. art. 44, art. 45, art. 
50. art. 52. art. 55 alin. (1) lit. b). art. 55- 
alin. (1) lit. b) denumirea primei coloane a 
tabelului nr. 2, art. 55 alin. (2), art. 60 alin. 
(3), art. 62 alin. (3), art. 65 alin. (3), art. 68 
alin. (1) partea introductivă, art. 68 alin.
(2) , art. 70, art. 71 alin. (l)-(3). (6) şi (9), 
art. 75, art. 78 alin. (1) şi (2), art. 79 alin. 
(2), art. 80, art. 81 alin. (3), art. 86 alin.
(2), art. 87. art. 88. art. 92. art. 95 alin. (1). 
art. 96 alin. (2) şi (3), an. 97 alin. (1) Ut. 
b). art. 98 alin. (3). art. 99 alin. (3), art.
100, art. 103 alin. (2) şi (3), art. 104 alin. 
(2), art. 104 alin. (3) lit. a), art. 105, art. 
106 alin. (1) şi (4), art. 107 alin. (1) şi (3). 
an. 109, art. 110, art. 111 alin. (1) şi (3), 
an. 112. art. 113 alin. (3), art. 116, ari.
117, art. 119, art. 122 alin. (5) şi (6). art. 
129 alin. (1) partea introductivă şi lit. c), 
titlul cap. VI, art. 131 alin. (8). titlul 
secţiunii 1 a cap. V, art. 133 alin. (1), (5), 
(6), (8) şi (10), an. 134 alin. (2), art. 136 
alin. (1) şi (2), titlul secţiunii a 2-a a cap.
VI, art. 138 Ut. b), e), l), m) şi o), art. 139 
partea introductivă şi Ut. a), b) şi j), art.
141 alin. (l), art. 144 Ut. i), art. 145 alin.
(1) lit. a), art. 146, ari. 149 alin. (1). art. 
150, art. 151 alin. (1), art. 153 lit. a)-e) şi 
g), art. 154 alin. (1), art. 159 alin. (3), art. 
164 alin. (2), art. 164 alin. (5) Ut. b), art. 
172 alin. (2), art. 175, art. 179, art. 181, 
art. 182, art. 184 alin. (1), an. 185, ari. 192 
alin. (2);

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul asigurărilor sociale

M. Of. nr. 628/19 iul. 2018aprobată cu modificări şi L. nr. 177/2018 
completări prin

introduce Ut. w), x) şiy) la art. 3 alin. (I). 
alin. (3) la art. 12, alin. (3_1) la art. 15, 
alin. (3J) şi (3_2) la art. 20, alin. (2) - (5) 
la art. 51, alin. (1_1) la art. 68, alin. (4) la 
art. 77, alin. (11) la art. 33, Ut. d_l) la art. 
139, art. 162_1, art. 185_I, art. 192_};

abrogă art. 3 alin. (1) Ut. b), art. 3 alin.
(1) Ut. i), art. 3 alin. (1) lit. q), art. 3 alin.
(2) . art. 6 alin. (1) pct. 1 Ut. c), art. 6 pct. V, 
art. 8, art. 9, art. 14. art. 16 lit. b) şi d), art. 
20 alin. (3), art. 28 alin. (2), art. 29 alin. 
(2), art. 30 alin. (1) lit. c), art. 34, art. 35, 
art. 38, an. 43. art. 46, art. 48, art. 49 alin.
(1) lit. g). art. 54. art. 62 alin. (2). art. 65 
alin. (2), art. 98 alin. (4) şi (5), art. 99 alin.
(2) , art. 101, art. 103 alin. (5), an. 128, art. 
129 alin. (1) lit. a), art. 132, art. 135, an. 
136 alin. (4), art. 137 alin. (2), ort. 138 Ut. 
c). d). h). i). k) si n). art. 139 lit. d) - h) si



m), an. 140 alin. (3), an. 14/ alin. (3). an. 
144 Ut. a)-J). h) şi j)-p). ari. 145 alin. (I) Ut. 
b) şi c). an. 148 alin. (2). an. 153 lit.J)şi 
i). ari. 159 alin. (2). ari. 160 alin. (2), an. 
162 alin. (6), an. 163 alin. (4), ari. 167. 
ari. 172 alin. (3). ari. 177, ari. 184 alin.
(2). an. 186, anexa nr. 6

32imodificări prin O.U.G. nr. 116/2017 M. Of. nr. 1043/29 dec. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare şi pentru 
modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice

aprobată prin L. nr. 267/2018

modifică an. 36:
abrogă an. 51 alin. (4) şi (5), aii. 68 alin.

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

33 modificări prin O.U.G. nr. 18/2018 ‘M. Of. nr. 260/23 mar. 2018 modifică ari. 3 alin. (1) Ut. a). e),f) şi p), 
an. 6 alin. (!) pa. IV, an. 7 alin. (1). an. 
11 alin. (1). an. 27 alin. (l)Ut. a), an. 36. 
an. 45 alin. (1). ari. 107 alin. (2). ari. 118 
alin. (1_2):

Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri ftscal- 
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată cu completări prin L. nr. 145/2018 M. Of. nr. 515/22 iun. 2018

introduce alin. (î_l) la ari. 45, alin. (2_1) 
la an. 96, alin. (!_}) la an. 107

34 modificări prin L. nr. 177/2018 M. Of. nr. 628/19 iul. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul asigurărilor sociale

aprobă cu modificări şi completări O. V. C. 
nr. 103/2017 şi modifică ari. 51 alin. (2) şi 
(3), an. 109 alin. (l)Ut. a), ari. 109 alin. 
(5) şi (6). an. 131 alin. (8). an. 133 alin. 
(!) şi (5). ari. 179 alin. (3). ari. 181 alin. 
(3). an. 192J alin. (2):

introduce alin. (3_}) la ari. 51, ari. 130_l 
şi an. 130_2. alin. (9) la ari. 131. Ut. k) şi l) 
la an. 153;

abrogă an. 80 alin. (3). aii. 114 alin. (3). 
ari. 153 lit.f), i) şi j). an. 179 alin. (10)

3Simodificări prin L. nr. 221/2018 M. Of. nr. 661/30 iul. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

modifică ari. 55 Ut.b) tabelul nr. 2, an. 56; 
introduce ari. 169 2

36imodificări prin O.U.G. nr. 89/2018 IM. Of. nr. 854/9 oct. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

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

modifică ari. 29 alin. (I_l) şi (1_2). an. 
110 alin. (3)

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

37imodif(cări prin L. nr. 267/2018 !M. Of. nr. 984/21 nov. 2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru 
modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice

aprobă O.U.G. nr. 116/2017



38 admisă excepţie D.C.C. nr. 632/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 995/23 nov. 2018 
Decizia nr. 632 din 9 octombrie 2018 referitoare ta excepţia de din ari. 58 
neconstituţionaiitate a dispoziţiilor ari. 58 din Legea nr.
263/2010 privind sistemui unitar de pensii pubiice

sintagma „preexistent calitâfii de asigurat"

39 modificări prin L. nr. 13/2019 M. Of. nr. 28/10 ian. 2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

aprobă cu modificări şi completări O. U.G. 
nr. 89/2018 şi modifică art. 29 alin. (I_l) şi
OJ)

<0 completat prin M. Of. nr. 30/10 ian. 2019L. nr. 23/2019
Lege pentru completarea art. 114 alin. (1)din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art. 55 
din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

introduce lit.j_l) la art. ] 14 alin. (1)

“i modificări prin L. nr. 127/2019 
Lege privind sistemul public de pensii

M. Of. nr. 563/9 iul. 2019 abrogă art. 102 si art. 149 alin. (1) şi (2) la 
data de 12 iulie 2019

Prezenta lege intră in vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepţia: a) art. 66 alin. (2) lit. a), care intră în 
vigoare la data de 1 septembrie 2019; b) art. 86 alin. (2) Iii b). care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020; 
c) art. 139, art. 145, art. 148 alin. (2). art. 157 alin. (2) şl (5) şi art. 183 alin. (1), care intră în vigoare la 3 zile de la 
data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. Partea I.

abrogat prin L. nr. 127/2019 
Lege privind sistemul public de pensii

M. Of. nr. 563/9 iut. 2019 la data de I septembrie 2021

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepţia: a) art. 86 alin. (2) lit. a), care intră în 
vigoare la data de 1 septembrie 2019; b) art. 86 alin. (2) lit. b), care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2020; 
c) art. 139, art. 145, art. 148 alin. (2), art. 157 alin. (2) şi (5) şi art. 183 alin. (1), care intră în vigoare la 3 zile de la 
data publicării prezentei legi în MonitonjI Oficial al României, Partea I.

-*3 .modificări prin L. nr. 135/2019 M. Of. nr. 587/17 iul. 2019
Lege pentru modificarea art. 56 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică ari. 56 alin.(i) Ut. a)

-«modificări prin L. nr. 215/2019 M. Of. nr. 921/14 nov. 2019
Lege pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice

modifică art. 18 lit. a) şi art. 55 alin. (1) lit.
a)

-»5 completat prin M. Of. nr. 93/7 feb. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

aprobată prin L. nr. 29/2021

O.U.G. nr. 10/2020 introduce alin. (4_1) la art. 30 şi art. 56_1

M. Of. nr. 258/15 mar. 2021

-‘Siadmisă excepţie D.C.C. nr. 702/2019 
de neconst. prin

:M. Of. nr. 96/10 feb. 2020 
Decizia nr. 702 din 31 octombrie 2019 referitoare la excepţia 
de neconstituţionaiitate a sintagmei ‘la înscrierea iniţială la 
pensie” din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

sintagma înscrierea iniţială la pensie ” din 
cuprin.iul art. 170 alin. (3) este 
constituţională, în ceea ce priveşte 
beneficiarii pensiilor de invaliditate, in 
măsura în care se interpretează că .se 
referă la stabilirea pensiei pentru limită de 
vârstă prin aplicarea, pentru prima oară. a 
condiţiilor de vârstă legală de pensionare 
şi stagiu complet de cotizare prevăzute de 
Legea nr. 263/2010.



47 completat prin O.U.G. nr. 108/2020 M. Of. nr. 595/7 iul. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

aprobată cu modificări prin L. nr. 289/2020

introduce lii. g) la ari. 30 alin.(l), alin. 
(4J) la art. 30. art. 56J

M. Of. nr. 1238/16 dec. 2020

48 modificări prin L. nr. 163/2020 M. Of. nr. 695/3 aug. 2020
Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 65 alin. (5)

49 modificări prin L. nr. 188/2020 M. Of. nr. 767/21 aug. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 105 alin. (1): 
introduce Ut. h) la art. 30 alin. (l). alin. 
(4_3) la art. 30. Ut. d) la art. 56 alin. (l). 
Ut. d) la art. 56 alin. (2). Ut. d) la art. 56 
alin. (3)

so modificări prin L. nr. 201/2020 M. Of. nr. 832/10 sep. 2020
Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 65 alin. (5)

51 modificări prin L. nr. 207/2020 M. Of. nr. 858/18 sep. 2020
Lege pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 65 alin. (5)

52 completat prin M. Of. nr. 883/28 sep. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentai completarea art. 159 din Legea 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum 
şl pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor 
persoane în sistemul public de pensii

aprobată cu modificări prin L. nr. 168/2021

O.U.G. nr. 163/2020 introduce alin. (l_I) şi (]_2) la art. 159

M. Of. nr. 618/23 iun. 2021

63 modificări prin L. nr. 212/2020 M. Of. nr. 893/30 sep. 2020
Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 65 alin. (5)

54 modificări prin L. nr. 235/2020 M. Of. nr. 1037/6 nov. 2020
Lege pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 65 alin. (5)

55 modificări prin L. nr. 279/2020
Lege pentru modiftcarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

M. Of. nr. 1187/7 dec. 2020 modifică art. 65 alin. (5)

56 modificări prin L. nr. 289/2020 M. Of. nr. 1238/16 dec. 2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 108/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 30 alin. (1) Ut. g)

57 modificări prin L. nr. 297/2020 IM. Of. nr. 1266/21 dec. 2020
Lege pentru modificarea pct. 38 din anexa nr. 2 la Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

modifică anexa nr. 2



sa modificări prin O.U.G. nr. 8/2021 M. Of. nr. 168/18 feb. 2021 abrogă L. nr. 263/20] 0 la data de I 
septembrie 2023Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

precum şi pentru modiflcarea şi completarea unor acte 
normative

59 modificări prin L. nr. 29/2021 M. Of. nr. 258/15 mar. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 10/2020 pentnj completarea Legii nr. 263/2010 privind 

. sistemul unitar de pensii publice . . .

aprobă O.U.G. nr. 10/2020

60 completat prin L. nr. 113/2021 M. Of. nr. 459/29 apr. 2021
Lege pentru completarea art. 107 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

introduce alin. (2_1) Ia art. 10?

61 modificări prin L. nr. 168/2021 M. Of. nr. 618/23 iun. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi 
pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor 
persoane în sistemul public de pensii

aprobă cu modificări O.U.G. nr. 163/2020

62 modificări prin L. nr. 197/2021 M. Of. nr. 712/19 iul. 2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

modifică art. 56 alin. (I) Ut. d). art. 56 alin. 
(3) Ut. d) şi an. 56 J alin. (]); 
introduce Ut. i) la art. 30 alin. (J)

63 modificări prin O.U.G. nr. 94/2021 M. Of. nr. 830/31 aug. 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

. modifică art. 29 alin. (I_J) şi (1 _2). art. 58. 
art. 76 alin. (3)

64 completat prin L. nr. 270/2021 M. Of. nr. 1085/12 nov. 2021
Lege pentru completarea art. 109 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice

introduce alin. (?)-(]2) la ai1. 109

6S;admisă excepţie D.C.C. nr. 670/2021 
de neconst. prin

iM. Of. nr. 1157/6 dec. 2021
Decizia nr. 670 din 19 octombrie 2021 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a sintagmei *la înscrierea iniţială la 
pensie” din cuprinsul art. 170 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, cu referire ta pensiile 
pentru limită de vârstă stabilite după 1 ianuarie 2011 şi care 
au fost transformate din pensii anticipate parţiale stabilite 
anterior acestei date

sintagma la înscrierea iniţială la pensie ” 
din cuprinsul art. 170 alin. (3) in măsura 
în care beneficiază de indicele de corecţie 
prevăzut de art. 170 şi titularii pensiilor 
pentru limită de vârstă care au fost stabilite 
după I ianuarie 2011 şi care au fost 
transformate din pensii anticipate parţiale 
stabilite anterior acestei date



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 1006/18 dec. 2006L. nr. 448/2006
Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

1 promulgată prin D. nr. 1342/2006 M. Of. nr. 1006/18 dec. 2006
Decret pentru promulgarea Legii privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

2 modificări prin O.U.G. nr. 14/2007 ;M. Of. nr. 187/19 mar. 2007
Ordonanţă de urgenţă pentnj modificarea şi completarea Legii 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturiior 
persoanelor cu handicap

aprobată cu modificări şi L. nr. 275/2007 
completări prin

modifică ari. 10. ari. 11 alin. (1) Iii. a), ari. 
12. ari. 21 alin. (3), art. 22 alin. (1), (3), (5) 
şi (8). art. 42 alin. (4) Ut. c), art. 50 alin.
(5), art. 53. alin. (2). art. 55 alin. (2), an.
57 alin. (6) Ut. b);
introduce art. 12_1. alin. (4) la ari. 38. 

alin. (6) la art. 50. alin. (lOJ), (lOJ) şi 
(12) la art. 57

M. Of. nr. 700/17 oct. 2007

3:modificări prin L. nr. 241/2007 M. Of. nr. 496/24 iul. 2007
Lege pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt 
acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale 
unor bunuri

abrogă art.26

< modificări prin M. Of. nr. 700/17 oct. 2007
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

L. nr. 275/2007 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 14/2007 şi modifică art. 12 alin. (3), (4) 
şi (6). art. 12_1 alin. (3). art. 24 Ut. a), art. 
50 alin. (5). ari. 57 alin. (II). an. 84 alin.

(V;
introduce alin. (4_l) la ari. 12. art. J2_2. 
alin. (2_1) la art. 41

5 republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 1/3 ian. 2008
Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap

6,modificări prin H.G. nr. 10/2008 :M. Of. nr. 20/10 lan. 2008
Hotărâre privind indexarea cuantumului prestaţiilor sociale 
prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

indexează cuantumul prestaţiilor sociale 
prevăzute la art. 58 alin. (4)

7 modificări prin O.U.G. nr. 86/2008 ■M. Of. nr. 474/27 iun. 2008
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

aprobată cu modificări şi L. nr. 207/2009 
completări prin

modifică art. 27 alin. (1), an. 51 alin. (6), 
art. 78 alin. (3) Ut. b)

M. Of. nr. 391/10 iun. 2009

8 modificări prin O.U.G. nr. 118/2008 M. Of. nr. 680/3 oct. 2008 modifică art. 13
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul 
unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată

aprobată cu completări prin L. nr. 161/2009 M. Of. nr. 322/14 mai 2009



9 modificări prin L. nr. 161/2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor 
drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată

M. Of. nr. 322/14 mai 2009 aprobă cu completări O.U.G. nr. JJ8/2008

10 modificări prin M. Of. nr. 391/10 iun. 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

L. nr. 207/2009 aprobă cu modijicări şi completări O. U.G. 
nr. 86/2008 şi modifică art. 27 alin. (]}; ^ _ 
introduce alin. (l_l) şi alin. (3) la art. 27, 

alin. (4_1) la art. 78

11 modiftcări prin M. Of. nr. 689/13 oct. 2009
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul ftscal

aprobată cu modificări şi L. nr. 76/2010 
completări prin

O.U.G. nr. 109/2009 abrogă art. 26 Ut. a), art. 83 Ut. g). la data 
de 1 ian. 2010

M.Of. nr. 307/11 mai 2010

12.modificări prin L. nr. 359/2009
Lege pentru modiftcarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

M. Of. nr. 799/24 nov. 2009 modifică art. 20 alin. (2) Ut. b)

13 modificări prin L. nr. 360/2009 M. Of. nr. 800/24 nov. 2009
Lege pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

modifică art. 26 Ut. a)

14 modificări prin L. nr. 76/2010 M. Of. nr. 307/11 mai 2010 aprobă cu modificări şi completări O. U.G. 
nr. 109/2009Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

15 modificări prin M. Of. nr. 654/22 sep. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentnj modificarea şi completarea Legii 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

aprobată cu modificări şi L. nr. 136/2012 
completări prin

O.U.G. nr. 84/2010 modifică an. 2 alin. (1). an. 37 alin. (2) şi 
(3), art. 44 partea introductivă şi lit. a), art. 
59, an. 85, art. 87 alin. (J), art. 100; 
introduce alin. (7) la art. 42. alin. (4) • (6) 
la art. 87. art. 90_1 - 90_5; 
abrogă an. 90

M.Of. nr. 505/23 iul. 2012

16 imodificări prin O.U.G. nr. 124/2011 M. Of. nr. 938/30 dec. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care reglementează acordarea de beneficii de 
asistenţă socială

aprobată cu modificări şi L. nr. 166/2012 
completări prin

abrogă ari. 12-14, art. 58 alin. (8)

M.Of. nr. 699/11 oct. 2012

i^imodificări prin L. nr. 52/2012 M. Of. nr. 185/22 mar. 2012
Lege pentru corelarea unor reglementări prhrind facilităţile de 
călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri

modifică art. 24 alin. (1), (3) şi (5)



'8 modificări prin M. Of. nr. 505/23 iul. 2012L. nr. 136/2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
448/2006 privind protecţia fi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

aprobă O.U.G. nr. 84/2010 şi modifică art. 
37 alin. (2). art. 85 alin. (7) şi (9), art. 87 
alin. (1) Ut. a), art. 90_1. art. 90_2, art. 
90_3. art. 100 alin. (1) Ut. g) şi alin. (2): 
introduce alin. (1_1) ta art. 87; 
abrogă art. 42 alin. (7). art. 87 alin. (1) Ut. 
c), art. 90_4. art. 90_5

19 modificări prin L. nr. 166/2012 M. Of. nr. 699/11 oct. 2012 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 124/2011 pentnj modiftcarea şi completarea unor acte 
normative care reglementează acordarea de beneftcii de 
asistentă socială

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 124/2011

20 modificări prin L. nr. 197/2012 
Lege privind asigurarea calităţii ?n domeniul serviciilor sociale

:M. Of. nr. 754/9 nov. 2012 abrogă art. 51 alin. (6) la data de 1 
ianuarie 2013

21 modificări prin O.U.G. nr. 68/2012 M. Of. nr. 778/19 nov. 2012 modifică art. 98
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

M. Of. nr. 652/23 oct. 2013aprobată prin L. nr. 273/2013

22 modificări prin M. Of. nr. 89/12 feb. 2013
Lege privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor 
judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii Tn aplicare a 
Legii nr. 1314/2010 privind Codul de procedură civilă

L. nr. 2/2013 modifică art. 90_2 alin. (4)

23 modificări prin L. nr. 273/2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

M. Of. nr. 652/23 oct. 2013 aprobă O.V.C. nr. 68/2012

20 completat prin L. nr. 55/2014 ’M. Of. nr. 325/5 mai 2014
Lege pentru completarea alin. (2) al art. 96 din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

introduce Ut. g) la art. 96 alin. (2)

25 modificări prin U. Of. nr. 353/14 mai 2014L. nr. 67/2014 modifică art. 59 alin. (1) Ut. c): 
introduce alin. (2) la art. 49Lege pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 

448/2006 privind protecţia şl promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

26 modificări prin M. Of. nr. 475/27 iun. 2014
Ordonanţă de urgenţă pentnj reglementarea unor măsuri 
privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă 
socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

aprobată cu modificări prin L. nr. 266/2015

O.U.G. nr. 44/2014 modifică art. 101

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

2r!modificări prin H.G. nr. 989/2014 'M. Of. nr. 811/6 nov. 2014
Hotărâre privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale 
prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr, 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

actualizează cuantumul pre.uaţiilor sociale 
de la art. 58 alin. (4)



20:modificări prin L. nr. 193/2015 M. Of. nr. 518/13 iul. 2015
Lege pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

modifică ari. 26 Iii. c), ari. 28

29 modificări prin L. nr. 227/2015 
Lege privind Codul fiscal

M. Of. nr. 688/10 sep. 2015 abrogă la I ianuarie 2016 art.26

Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederile art. II intră in vigoare la 3 zile de la data pubiicării prezentei ordonanţe în 
Monitorul Oficial al României. Partea I, cu excepţia prevederilor pct. 11-21 care intră în vigoare la 45 de zile de la 
publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României. Partea I şi a prevederilor pct. 26 care intră în 
vigoare la 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în MonitonjI Oficial al României, Partea l.(O.G. nr. 
11/2022 - M. Of. nr. 97/31 ian. 2022)

30imodificări prin L. nr. 266/2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 
recuperarea debitelor pentru beneftciile de asistenţă socială, 
precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

M. Of. nr. 836/9 nov. 2015 modifică art. 101 alin. (4)

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

, abrogă art. 29

32 modificări prin O.U.G. nr. 40/2016 'M. Of. nr. 490/30 iun. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

modifică art. 90_1

33 completat prin O.U.G. nr. 82/2016
Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Statutului special al 
funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

aprobată prin L. nr. 16/2018

M. Of. nr. 965/29 nov. 2016 introduce art. ]00_} şi art. ]00_2 (se 
aplică de la data de / ianuarie 2017)

M. Of. nr. 35/16 ian. 2018

^ modificări prin O.U.G. nr. 51/2017 'M. Of. nr. 508/30 iun. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

modifică art. 16, art. 17. art. 30 lit.J), art. 
32 partea dispozitivă a alin. (1), art. 34, 
art. 35. art. 37 alin. (1) Ut. a), art. 40 alin. 
(1). art. 42 alin. (2) şi (4). art. 43 alin. (1) şi 
alin. (4) Ut. a) i b). art. 46 alin. (5), art. 47 
alin. (1) Ut. a), ati. 48 alin. (2), cap. III 
titlul secliunii a 4-a, aii. 51 alin. (5). art. 52 
alin. (2). art. 57, ari. 58 alin. (3) şi alin. (6) 
Ut. a), art. 59partea dispozitivă a alin. (1). 
art. 62 alin. (4). ari. 71 alin. (1) Ut. c), art. 
78 alin. (5), art. 81 alin. (3), art. 85 alin.
(5), ari. 87 alin. (5) şi (6), art. 90_1 alin.
(1), art. 92 alin. (7), art. 94 alin. (3). art. 96 
alin. (4). art. 98 alin. (1). art. 99 alin. (2), 
art. 100 alin. (1) Ut. c) şi alin. (3): 
introduce alin. (5_1) - (5_4) la art. 51, 

alin. (3) la art. 69, art. 86_1. art. 94_1, art. 
94_2, Ut. c_l) la art. 100 alin. (I) şi alin. 
(3J) la art. 100:
abrogă art. 58 alin. (7) art. 90^2 alin. (1) 

lit.b) şi art. 90_2 alin. (2) Ut. a)
Ş



35 modificări prin O.U.G. nr. 51/2017 'M. Of. nr. 508/30 iun. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

modifică, la J ian. 2019. art. 57 alin. (2) şi 
ari. 58 alin. (10) şi (II);

în lol cuprinsul legii, sintagmele ..planului 
de recuperare " şi „planul de recuperare " 
se înlocuiesc cu sintagmele „planului de 
abilitare-reabilitare ” şi „planul de 
abilitare-reabilitare":

în tot cuprinsul legii, sintagmele 
„Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap ” şi „Autorităţii Naţionale 
penliv Persoanele cu Handicap ” se 
înlocuiesc cu sintagmele „Autoiitatea 
Naţională pentru Persoanele cu 
Dizabilităti" si „Autorităţii Naţionale 
pentni Persoanele cu Dizabilităti

36 modificări prin M. Of. nr. 648/7 aug. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

aprobată cu modificări şl L. nr. 61/2021 
completări prin

O.U.G. nr. 60/2017 la ] scp. 20] 7. modifică art. 78 alin. (3). 
art. 81 alin. (2) Ut. b);

M.Of. nr. 384/13 apr. 2021 introduce alin. (6) la art. 78;

abrogă ari. 78 alin. (d_J)

37 modificări prin O.U.G. nr. 60/2017 M. Of. nr. 648/7 aug. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

aprobată cu modificări şi L. nr. 81/2021 
completări prin

la I ian. 20]8, modifică art. 58 alin. (4). (5) 
şi OS)

M.Of. nr. 384/13 apr. 2021

38 modificări prin O.U.G. nr. 60/2017 IM. Of. nr. 648/7 aug. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

aprobată cu modtftcări şi L. nr. 81/2021 
completări prin

la ] iui 2018, modifică art. 58 alin. (4). (5) 
şi OS)

M. Of. nr. 384/13 apr. 2021

39imodificări prin O.U.G. nr. 90/2017 M. Of. nr. 973/7 dec. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscat-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

aprobată cu completări prin L. nr. 80/2018

modifică art. 40 alin. (]) şi art. 5] alin.
(SJ)

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

40imodificări prin L. nr. 16/2018 M. Of. nr. 35/16 ian. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei 
publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

aprobă O.U.G. nr. 82/2016

««imodiftcări prin O.U.G. nr. 69/2018 ;M. Of. nr. 625/19 iul. 2018 modifică art. 46, ari. 51. art. 90_l. art. 99 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (]) şi art. 100 alin. (]) Ut. b) şi fi: 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

introduce pct. 23_] la art. 5. alin. (3) şi (4) 
la ari. 7, alin. (6_]) la an. 24, alin. (]_!) la 
ari. 45. ari. 47_] şi Ut. a_]) la an. 90_2 
alin. (})

aprobată prin L. nr. 92/2021 M.Of. nr. 413/20 apr. 2021



42 modificări prin M. Of. nr. 143/22 feb. 2019O.U.G. nr. 9/2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi 
pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

aprobată cu modificări prin L. nr. 14/2020

modifică art. 58 alin. (!)

M. Of. nr. 22/14 ian. 2020

43 modificări prin L. nr. 145/2020 M. Of. nr. 648/22 iu!. 2020 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

modifică art. 3 Ut. l) şi p). art. 5 pct. 4. 5 şi 
29. art. 16 alin. (2) Ut. e), art. 18 alin. (1)
Ut. b). aii. 19 Ut. e), aii. 22: art. 24 alin. (!) 
şi (3). art. 75 alin. (2) Ut. e) şi art. 100 alin. 
(I).(2).(3J)şi(4):
introduce alin. (2) la aii. 10. alin. (5_1) la 
art. 16. alin. (3) la art. 17. alin. (9) la art. 
24, alin. (1_1) şi (1_2) la art. 78, alin.
(1_1) la art. 81. aii. 92 J şi Ut. h) la art. 96 
alin. (2)

44 modificări prin L. nr. 193/2020 M. Of. nr. 767/21 aug. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

modifică art. 24 alin. (9), aii. 78 alin. (3): 
introduce alin. (10) şi (11) la art. 24 şi Ut. 

c) la art. 81 alin. (2)

45 modificări prin D.C.C. nr. 906/2020 M. Of. nr. 79/25 lan. 2021
Decizia nr. 906 din 16 decembrie 2020 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. t pct. 1, 2 şi 4 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 446/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

admite excepţia de necon.st. şi suspendă 
pentru 45 de zile art. 1 pct. 1,2 şi 4 din 
O.U.G. nr. 60/2017- curef. la art. 78alin. 
(3) şi (4_1) şi art. 81 alin. (2) Ut. h) din L. 
nr. 448/2006-(termenul se împlineşte la 
data de 5 martie 2021) după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

46 modificări prin L. nr. 81/2021 M. Of. nr. 384/13 apr. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

modifică art. 78 alin. (3) şi art. 81 alin. (2) 
Ui. b);
introduce alin. (4_2) şi (4_3) la art. 78; 
abrogă art. 81 alin. (2) Ut. c)

47 modificări prin L. nr. 92/2021 M. Of. nr. 413/20 apr. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

aprobă O.U.G. nr. 69/2018

48 .completat prin L. nr. 185/2021
Lege pentru completarea art. 86_1 din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

M. Of. nr. 657/2 iul. 2021 introduce alin. (2_1) la art. 86_1

49 modificări prin O.U.G. nr. 114/2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte 
normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul 
protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

IM. Of. nr. 950/5 oct. 2021 modifică art. 51 alin. (6) partea 
introductivă şi art. 51 alin. (7) şi art. 100 
alin. (!) Ut. e)



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 1154/7 dec. 2004L. nr. 554/2004

Legea contenciosului administrativ
Notă; Ori de câte ori într-o lege specială anterioară prezentei legi se face trimitere la Legea contenciosului administrativ nr. (v. 
D.C.C. nr. 660/2007 - M. Of. nr. 525 din 2 aug. 2007 (art. 9); Decizia Curţii de Apel Cluj nr. 3046/2011 - M. Of. nr. 721/13 oct. 
2011; Decizia C.C. nr. 1039/2012 * M. Of. nr. 61/29 ian. 2013 (art. 21 alin. (2) teza întâi, în măsura în care se interpretează în 
sensul că nu pot face obiectul revizuirii hotărârile definitive şi irevocabile pronunţate de instanţele de recurs, cu încălcarea 
principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene, atunci când nu evocă fondul cauzei); Decizia I.C.C.J. nr. 10/2015 • M. Of. nr. 
458/25 iun. 2015; Decizia I.C.C.J. nr. 11/2015 • M. Of. nr. 501/8 Iul. 2015 (art. 2 alin. (1)lit. c)); Decizia I.C.C.J. nr. 13/2015-M. 
Of. nr. 690/11 sep. 2015 (art. 2 alin. (1) lit. f) şi art. 10)

1 promulgată prin D. nr. 1033/2004 :M. Of. nr. 1154/7 dec. 2004 
Decret pentru promulgarea Legii contenciosului administrativ

2 modificări prin M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005
Ordonanţă de urgenţă pentru realizarea unor măsuri necesare 
în procesul de integrare europeană

aprobată cu modificări şi L. nr. 332/2006 
completări prin

O.U.G. nr. 190/2005 modifică art. 1 alin. (9)

M. Of. nr. 629/20 iul. 2006

3 admisă excepţie D.C.C. nr. 189/2006 
de neconst. prin

M. Of. nr. 307/5 apr. 2006
Decizia nr. 189 din 2 martie 2006 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

art. 20 alin. (!)

< modificări prin D.C.C. nr. 189/2006 M. Of. nr. 307/5 apr. 2006
Decizia nr. 189 din 2 martie 2006 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

suspendă pentru o perioadă de 45 zile 
dispoziliile ari. 20 alin. (J) (termenul se 
împlineşte la 20 mai 2006. după care 
operează prevederile art. 147 alin. (1) din 
Constituţie)

5.admisă excepţie D.C.C. nr. 647/2006 
de neconst. prin

M. Of. nr. 921/14 nov. 2006
Decizia nr. 647 din 5 octombrie 2006 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

art.4 alin.(3)

6 modificări prin D.C.C. nr. 647/2006 M. Of. nr. 921/14 nov. 2006
Decizia nr. 647 din 5 octombrie 2006 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile art.4 alin.(3) (termenul se 
împlineşte la 29 decembrie 2006, după care 
operează prevederile art.147 alin.(l) din 
Constituţie)

7:admisă excepţie D.C.C. nr. 65/2007 
de neconst. prin

M. Of. nr. 107/13 feb. 2007
Decizia nr. 65 din 25 ianuarie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (9) teza întâi din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

art. ] alin. (9) teza întâi

8 modificări prin D.C.C. nr. 65/2007 M. Of. nr. 107/13 feb. 2007
Decizia nr. 65 din 25 ianuarie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (9) teza întâi din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

suspendă pentru o perioadă de 45 zile 
dispoziţiile art. I alin. (9) leza întâi 
(termenul se împlineşte la 29 martie 2007 
după care opereazăpre\>ederile art. 147 
alin. (1) din Constituţie)



9 modificări prin L. nr. 262/2007 M. Of. nr. 510/30 iul. 2007
Lege pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004

modifica ari. ] denumirea marginală, ari. I 
alin. (3)-(9), ari. 2 alin. (I). art. 3 alin. (I). 
ari. 4 alin. (l)-(3). art. 6 alin. (2)-(4), aii. 7 
alin. (}), (5) şi (6), ari. 8 alin. (}), (2) şi (3). 
art. 9 alin. (3) şi (4), art. 10 alin. (1) şi (2), 
art. 11 alin. (1) şi (2), art. 12, art. 13 alin. 
(1) şi (3). art. 14. art. 15 alin. (1) şi (2), ari. 
lOalin. (1). art. 17 alin. (3). art. ISalin.
(1). (2) şi (5). ari. 20 alin. (1) şi (3). ari. 21, 

~'art:-227aii.-23. arl.-24: aji.-25 alin.’ (3): art.- 
26, art. 28;
introduce alin. (1_1) la ari. 7. alin. (I_l) şi 
(1_2) la art. 8, alin. (5) la art. 9, alin. (2_1) 
la art. 11, alin. (4) la ari. 15. art. 16_1. 
alin. (6) la art. 18, alin. (2_1) la art. 19

10 admisă excepţie D.C.C. nr. 660/2007 
de neconst. prin

:M. Of. nr. 525/2 aug. 2007
Decizia nr. 660 din 4 iulie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

11 modificări prin D.C.C. nr. 660/2007 M. Of. nr. 525/2 aug. 2007
Decizia nr. 660 din 4 Iulie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

.suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
prevederile art.9 (termenul .se împlineşte la 
15 sept.2007) după care operează 
pre\'ederile art.147 alin.(l) din Constituţie

12 admisă excepţie D.C.C. nr. 797/2007 
de neconst. prin

IM. Of. nr. 707/19 oct. 2007
Decizia nr. 797 din 27 septembrie 2007 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) şi (7) din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

ari. 7 alin.(7)

13 modificări prin D.C.C. nr. 797/2007 M. Of. nr. 707/19 oct. 2007
Decizia nr. 797 din 27 septembrie 2007 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) şi (7) din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

.su.spendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile art. 7 alin. (7) (termenul se 
împlineşte la 2 decembrie 2007) după care 
operează prevederile art.147 alin.(l) din 
Constituţie

«rectificare M. Of. nr. 751/6 nov. 2007
RECTIFICARE

15 modificări prin L. nr. 97/2008 IM. Of. nr. 294/15 apr. 2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 100/2007 pentnj modificarea şi completarea unor acte 
normative In domeniul Justiţiei

modifică art. 10 alin. (1)

16 modificări prin L. nr. 100/2008 :M. Of. nr. 375/16 mai 2008
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

modifică art. 9 alin. (1)

i^imodificări prin L. nr 202/2010 IM. Of. nr. 714/26 oct. 2010
Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 
proceselor

modifică ari. 4 alin. (1)

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



10 modificări prin D.C.C. nr. 1609/2010 M. Of. nr. 70/27 ian. 2011
Decizia nr. 1609 din 9 decembrie 2010 referitoare ia excepţia 
de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

suspendă, pentni o perioadă de 45 de zile 
prevederile ari. 21 alin. (2) teza a doua 
(termenul se împlineşte la data de 13 
martie 201 ]) după care operează 
dispoziţiile ari 147 alin. (1) din Constituţie

ie admisă excepţie D.C.C. nr. 1609/2010 
de neconst. prin

M. Of. nr. 70/27 ian. 2011
Decizia nr. 1609 din 9 decembrie 2010 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

ari. 21 alin. (2) teza a doua

20 admisă excepţie D.C.C. nr. 302/2011 
de neconst. prin

M. Of. nr. 316/9 mai 2011
Decizia nr. 302 din 1 martie 2011 referitoare ta excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (4), art. 17 lit. Oi 
art. 20 şi art. 28 alin. (1) din Legea nr. 162/2002 privind 
protecţia informaţiilor clasificate, precum şl ale art. 5 alin. (3) 
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

art. 5 alin. (3)

21 modificări prin D.C.C. nr. 302/2011
Decizia nr. 302 din 1 martie 2011 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (4), art. 17 lit. Oi 
art. 20 şi ari. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind 
protecţia informaţiilor clasificate, precum şi ale art. 5 alin. (3) 
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

M. Of. nr. 316/9 mai 2011 suspendă pentru o perioadă de 45 zile 
dispoziţiile ari. 5 alin. (3) (termenul se 
împlineşte la 22 iunie 2011) după care 
operează dispoziţiile ari. 147 din Constituţie

22 modificări prin M. Of. nr. 916/22 dec. 2011
Lege pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

L. nr. 299/2011 abrogă ari. 21 alin. (2)

{v. D.C.C. nr. 1039/2012 - M. Of. nr. 61/29 ian. 2013)

23 modificări prin ,M. Of. nr. 365/30 mai 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură ci\rilă

L. nr. 76/2012 modifică, la 1 septembrie 2012, art. 4, ari. 
10 alin. (1). art. 20 alin. (3). ari. 22. art. 24 
alin. (2). ari. 28 alin. (1): 
introduce alin. (!_!) la ari. 10, alin. (2_1) 

la art. 24;
abrogă ari. 21 alin. (1)

24 modificări prin :M. Of. nr. 606/23 aug. 2012
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. 
76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă

aprobată prin L. nr. 206/2012

O.U.G. nr. 44/2012 prorogă termenul de inti are în vigoare a 
Legii nr. 134/2010până la 1 februarie 2013

M. Of. nr. 762/13 nov. 2012

25:modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 266/2009 privind 
Codul penal

abrogă, la data de 1 februarie 2014. ari. 24 
alin. (3)

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



26 modificări prin D.C.C. nr. 1039/2012 M. Of. nr. 61/29 ian. 2013
Decizia nr. 1039 din 5 decembrie 2012 referitoare la excepţia 
de neconstituţlonalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 
pentru abrogarea aiin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 21 alin. (2) teza întâi din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

suspendă, pentni o penoadă de 45 de zile 
prevederile art. 21 alin. (l) teza întâi, 
declarate neconstituţionale în măsura în 
care se interpretează în sensul că nu pol 
face obiectul revizuirii hotărârile definitive 
şi irevocabile pronunţate de instanţele de 
recurs, cu încălcarea principiului 
priorităţii dreptului Uniunii Europene, 
atunci când nu e\’ocă fondul cauzei 
(termenul se împlineşte la dala de 15 
martie 2013), după care operează 
dispoziţiile art. 147 alin. (l)din Constituţie

27 admisă excepţie D.C.C. nr. 1039/2012 
de neconst. prin

■M. Of. nr. 61/29 lan. 2013
Decizia nr. 1039 din 5 decembrie 2012 referitoare la excepţia 
de neconstituţlonalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 
pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 21 alin. (2) teza întâi din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

art. 21 alin. (2) teza întâi în măsura în care 
se interpretează în sensul că nu pot face 
obiectul revizuirii hotărârile definitive şi 
irevocabile pronunţate de. instanţele de 
recurs, cu încălcarea principiului 
priorităţii dreptului Uniunii Europene, 
atunci când nu evocă fondul cauzei

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

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

O.U.G. nr. 4/2013 prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. J34/2010 până la 15 februarie 
2013

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

29 modificări prin L. nr. 214/2013 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013
Lege pentai aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 4/2013

30 admisă excepţie D.C.C. nr. 459/2014 
de neconst. prin

■M. Of. nr. 712/30 sep. 2014
Decizia nr. 459 din 16 septembrie 2014 referitoare ia excepţia 
de neconstituţlonalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) raportate 
la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004

dispoziţiile art. S alin. (1) raportate la art.
2 alin. (1) lit. c) teza întâi sunt 
constituţionale în măsura în care se 
interpretează în sensul că decretele 
Preşedintelui privind numirea judecătorilor 
la Curtea Constituţională sunt excluse din 
sfera controlului Judecătoresc sub aspectul 
verificăiii îndepliniţii condiţiei "înaltei 
competenţe profesionale"

31 modificări prin L. nr. 138/2014 M. Of. nr. 753/16 oct. 2014 modifică art. 24. art. 25
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative conexe

32 admisă excepţie D.C.C. nr. 898/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 148/26 feb. 2016
Decizia nr. 898 din 17 decembrie 2015 referitoare ta excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 şi art. 25 din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

soluţia legislativă, potrivit căreia 
încheierea prevăzută de art. 24 alin. (3) 
este,. definitivă ”, este neconstituţională.



33:modificări prin L nr. 212/2018 M. Of. nr. 658/30 iul. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative

modifică art. 2 alin. (J) Ut. c), art. 5 alin.
(3) . art. 7 alin. (1), (3). (5) şi alin. (6) 
partea introductivă şi Ut. b). art. 8 alin. (1) 
şi (2), art. JO alin. (1), (l_l) şi (3), art. Î3 
alin. (]). art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (I) şi
(4) . art. 16 alin. (l), art. 16_], art. 17 alin. 
(1) şi (2). art. 20 alin. (2), an. 21, art. 24 
alin. (3) şi (4) şi art. 25 alin. (2) şi (3): 
introduce Ut. c_l) la art. 2 alin. (1) şi alin. 
(4) la art. 10;
abrogă art. 5 alin. (4), art. 7 alin. (6) Ut. c)- 
e). art. 7 alin. (7) şi art. 11 alin. (1) Ut. e)

w modificări prin O.U.G. nr. 57/2019 M. Of. nr. 555/5 iul. 2019 
Ordonanţă de urgenţă privind Codul administrativ

modifică art. 3 alin. (3)

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 
unităţii/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.

35 admisă excepţie D.C.C. nr. 12/2020 
de neconst. prin

;M. Of. nr. 198/11 mar. 2020 .sintagma "dala încheierii procesului-verha! 
de conciliere" din art. 11 alin. (2)Decizia nr. 12 din 14 ianuarie 2020 referitoare la excepţia de 

neconstiluţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (6) şi ale art. 11 
alin. (1) lit. e) din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 
212/2018, precum şi a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

36 admisă excepţie D.C.C. nr. 12/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 198/11 mar. 2020
Decizia nr. 12 din 14 ianuarie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstiluţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (6) şi ale art. 11 
alin. (1) lit. e) din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 
212/2018, precum şi a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

di.spozi{iile art. 7 alin. (6) din Legea 
contencio.sului administrativ nr. 554/2004. 
în redactarea anterioară modificării prin 
Legea nr. 212/2018. sunt constituţionale 
numai în mă.sura în care nu impun 
autorităţii publice contractante 
parcurgerea procedurii prealabile

37 admisă excepţie D.C.C. nr. 12/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 198/11 mar. 2020
Decizia nr. 12 din 14 ianuarie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (6) şi ale art. 11 
alin. (1) lit. e) din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 
212/2018. precum şi a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

sintagma "are semnificaţia concilierii în 
cazul litigiilor comerciale, dispoziţiile 
Codului de procedură civilă fiind aplicabile 
în mod corespunzător" din cuprin.sul 
dispoziţiilor art. 7 alin. (6) şi dispoziţiile 
art. 11 alin. (1) Ut. e) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
în redactarea anterioară modificării prin 
Legea nr. 212/2018



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 82/1 feb. 2002O.G. nr. 15/2002

Ordonanţă privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri 
naţionale din România

aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 424/2002 
(V. Decizia I.C.C.J. nr. 6/2015 - M. Of. nr. 199/25 mar. 2015 (ari. 8 alin. (1))

M. Of. nr. 468/1 iul. 2002

1 modificări prin L. nr. 424/2002 M. Of. nr. 468/1 iul. 2002
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 
privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de 
transport rutier

modifică titlul ordonanţei. art.J. art.2, 
art.3, art.4. art.5. ari.6. art.7. art.8. art.9 
lit.a şi b. art.lO. art.ll. an.12, art.13, titlu! 
anexei nr.J, titlul anexei nr.2; introduce 
an. 12 I

2 aprobată cu 
modificări şi 
completări prin

L. nr. 424/2002 M. Of. nr. 468/1 iul. 2002
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 
privind introducerea unor tarife de utiiizare a infrastructurii de 
transport rutier

3 modificări prin O.G. nr. 51/2004
Ordonanţă pentru modificarea şi compietarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de 
utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România

aprobată cu modificări prin L. nr. 415/2004

M. Of. nr. 680/28 iul. 2004 modifică art.l, an.2, an.3, an.4. art.5, 
an.6. an.7. an.8. an.9. an.10, an.]], 
art.l2, art.l4. anexele nr.} şi2; introduce 
an.]5, anexa nr.3: abrogă an.}2_]; 
înlocuieşte termenii "autovehicule", 
"proprietar şi posesor" cu noţiunea de 
"vehicule". respectiv "utilizatori"

M. Of. nr. 1002/1 nov. 2004

“modificări prin L. nr. 415/2004 M. Of. nr. 1002/1 nov. 2004
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2004 
pentnj modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de 
drumuri naţionale din România

modifică ari. l alin. (l) Ut. (a), alin. (2). 
(7). (8) şi (li), an.3, art.5. an.6 alin. (3). 
an. 7. an.8. art.9 lit.c): introduce alin. (6) 
la an. 12: abrogă art. 12 alin. (2) • (4): 
elimină abrogarea dispoziţiilor privind 
introducerea etapizată a tarifului de 
utilizare pentru durata de parcurs şi 
staţionare de o zi din anexele nr. 1 şi 2

5.modificări prin L. nr. 101/2007 M. Of. nr. 275/25 apr. 2007
Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 
privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri 
naţionale din România

modifică art. l alin. (l) Ut. b) şi alin. (7); 
abrogă art. 4 şi 5

6 modificări prin M. Of. nr. 885/27 dec. 2007
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea 
tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România

aprobată cu modificări şi L. nr. 61/2009 
completări prin

O.U.G. nr. 157/2007 modifică titlul, an.l alin. (l) lit.b). alin. (3). 
(5). (7). (]]), art. 3. ari. 6. art. 7. art. 8 
alin. (2). (4). (5) şi (7). an.}2 alin. (6); 
introduce Ut. a_]), a_2) şi Ut. d) • m) la 
art.l alin.f}). aUn.(]_l)şi (7_]) la art.], 
art. /_7 şi an. ]_2;
abrogă an.l alin. (4) şi (6), art.2, anexa 
nr. 3;
înlocuieşte anexele nr.} şi 2

M. Of. nr. 233/8 apr. 2009

r modificări prin L. nr. 61/2009 M. Of. nr. 233/8 apr. 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 157/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de 
utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România

aprobă cu modificări şi completări O. V. C. 
nr. ]57/2007 şi modifică art. 1 alin. (]) Ut. 
b) şi e), an. J alin. (]_î) Ut. b). art. ]_], 
art. ]_2. art. 3. ari. 7, art. 8 alin. (4). anexa 
nr. ];
introduce alin. (2_]). (2_2) şi (9) la art. l



e modificări prin O.G. nr. 8/2010 M. Of. nr. 70/30 ian. 2010
Ordonanţă pentru modificarea şt completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi 
a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din 
România

aprobată cu modificări şi L. nr. 100/2014 
completări prin

modifică an. 1 alin. (I) lii. b) şi j), an. I 
alin. (I_J) lir. b). an. I alin. (7), an. 1 alin. 
(10). an. i. an.7. an. 8 alin. (i). an. 8 alin. 
(5) şi (6). an. 14:
introduce Ut. n) la art. 1 alin. (1), Ut. c) la 
an. 1 alin. (1_1), alin. (3_1) la an. 1. alin. 
(12) la an. 1, alin. (3_l) la art. 8. alin. (2) 
şi (3) la an. 9, anexa nr. 4: 
abrogă art. 1 alin. (1 _1) Ut. a), an. 12 

alin. (6);
înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2

M. Of. nr. 506/8 iul. 2014

9 modificări prin O.G. nr. 17/2010 M. Of. nr. 535/30 iul. 2010 
Ordonanţă pentru prorogarea unor termene prevăzute de 
Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de 
utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de doimuri 
naţionale din România şi de Ordonanţa Guvernului nr. 8/2010 
pentnj modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de 
trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

aprobată prin L. nr. 279/2013

prorogă termenul prevăzut la art. 1 alin. 
(3_l) şi (12). an. 3 alin. (2) şi la art. 9 alin. 
(2) până la data de 1 oct. 2010

M. Of. nr. 678/5 nov. 2013

’O completat prin O.G. nr. 27/2011 
Ordonanţă privind transporturile njtiere

M. Of. nr. 625/2 sep. 2011 introduce pct. (vi) la art. 3 alin. (1)

” modificări prin L. nr. 144/2012
Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 
privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe 
reţeaua de drumuri naţionale din România

M. Of. nr. 509/24 iul. 2012 modifică art. Salin. (1), art. 9 alin. (3), art.
14;
abrogă art. 8 alin. (3). (3_I) şi (6). anexa 
nr. 4

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

abrogă, la data de 1 februarie 2014, art. 12 
alin. (5)

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

13 completat prin L. nr. 2/2013 M. Of. nr. 89/12 feb. 2013
Lege privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor 
judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a 
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

introduce an. 10 1

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

M. Of. nr. 171/29 mar. 2013 aprobă cu modificări O.U.C. 96/2012 şi 
înlocuieşte sintagma «Ministerul 
Transponurilor» cu sintagma 
«Departamentulpentru Proiecte de 
Infrastnictură şi Investiţii Străine sau 
Ministenil Transponurilor»,după caz. iar 
sintagma «ministnil transponurilor şi 
infrastnicturii» se înlocuieşte cu sintagma 
«minisWul delegai pentiv proiecte de 
infrastructură de interes naţional şi 
investiţii străine sau ministnil 
transporturilor»



1.dKn'r~678/5nov. 2013' “
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2010 
pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa 
Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şl 
a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din 
România şi de Ordonanţa Guvernului nr. 8/2010 pentru ' 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 
privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe 
reţeaua de drumuri naţionale din România

isjmodificăriprin _jL. nr. 279/2013 ■ aproba O.G. nr. 17/2010

i6^difîbări;prin_ l.nr^ 100/2014 : §Z0^:..Q[:.5p6/8jiul. 201^ ,^
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2010 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de 
trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

oprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 
8/2010 şi modijică art. I alin. (1) Ut. n). an. 
3 alin. (J) Ut. a) pct. (i). art. 14;

introduce alin. (13) la art. l.pct. (vii) la 
art. 3 Ut. a):

abrogă anexa nr. 4

.... nr,- p2p/1,7 dec^ 2pM ^ ■ sintagma „Depanamentulpentiv Proiecte
de Infrastructură. Investiţii Străine, 
Parteneriai Public-Privat şi Promovarea 
Exporturilor sau Ministerul 
Transporturilor " se înlocuieşte cu sintagma 
„Ministerul Transporturilor”, iar sintagma 
„secretând de stat care conduce 
Departamentul pentru Proiecte de 
infrastructură, Investiţii Străine. 
Parieneriat Public- Privat şi Promovarea 
Exponurilor sau ministnd transporturilor” 
se înlocuieşte cu sintagma „ministru! 
transporturilor”

17imodificări'prin \ p.U.G. nr. 86/2014
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 174/2015 
completări prin

M. Of. nr. 475/30 iun. 2015

18 Codificări, prin IjM.'Qf. nr. 285/28.apr..2015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şl completarea unor 
acte normative

aprobată cu rriodificări şi L. nr. 186/2015 
completări prin

O.U.G. nr..8/2015 j modifică art. I alin. (1) Ut. c),f),j) şi n), 
art. 1 alin. (!_!). art. 1 alin. (2_l),.art. 1 
alin. (5). art. I alin. (8), art. I alin. (9) - 
(11). art. 1 alin. (13). art. l_îalin. (3). art. 
3 alin. (1), art. 3 alin. (2), an. 3 alin. (3) şi 
(4), art. 6 alin. (4). art. 7. art. 8 alin. (1), 
an. 8 alin. (2). art. 8 alin. (5). art. 9. art. 
I0_1, art. 11. art.' 12, art. 14; 
introduce Ut. a_3) la ari. 1 alin. (1). Ut. o)- 
q) la art. 1 alin. (1), alin. (I_2) la art. 1, 
alin. (2J)-(2J) la art. 1. alin. (7_2) - 
(7_4) la art. 1. alin. (8_1) la art. 1. alin. 
(J_l) la art. 3. alin. (2_l) şi (2_2) la ari. 3. 
alin. (5) şi (6) la art. 3. alin. (5)-(8) la an. 
6, alin. (1_I) la art. S.alin. (3_2) la art. 8, 
an. }2_2. anexele nr. 3 şi 4; 
abrogă art. l_l alin. (4). art. 8 alin. (7)

M. Of. nr. 495/6 iul. 2015

M.-Of. nr. 495/6 iul..2015___
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

_J aprobă O.U.G. nr. 8/2015 şi modifică art. 1 
alin. (2_1). art. 3 alin. (2). art. 3 alin. (3) şi
(4);
introduce Ut. e) la art. 3 alin. (1)



20 rectificare M. Of. nr. 721/25 sep.2015 an. 12 2
RECTIFICARE

21 .modificări prin L. nr. 221/2016 iM. Of. nr. 934/21 nov. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şl 
a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din 
România

modifică art. 15;
modifică şi înlocuieşte anexa nr. 1;

introduce alin. (7_5)-la art. 1 şi art. }2_3

22 modificări prin _ O.U.G.nr. 44/2017 M. Of. nr. 505/30 iun. 2017 modifică anexa nr. 1
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea anexei nr. 1 la 
Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de 
utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri 
naţionale din România

aprobată prin L. nr. 17/2018 M. Of. nr. 35/16 ian. 2018

23 modificări prin M. Of. nr. 35/16 ian. 2018L. nr. 17/2018 aprobă O. U. G. nr. 44/2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa 
Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi 
a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din 
România

24 .modificări prin L. nr. 60/2018 iM. Of. nr. 227/14 mar. 2018 modifică art. 9 alin. (4) şi (8); 
introduce alin. (4_1). (10) şi (11) la art. 9Lege pentru modificarea şi completarea art. 9 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi 
a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din 
România



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 121/5 mar. 2013
M.D.RAP.

O. nr. 189/2013
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
Ordin pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi 
spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - 
Revizuire NP 051/2000"

Publicalşi în M. Of. nr. 121 biş/5 mar, 2013



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

,M. Of. nr. 881/18 oct. 2018 
M.Tr.

O. nr. 1463/2018
Ministerul Transporturilor

Ordin privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania Naţională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere

1 modificări prin O. nr. 748/2019 M. Of. nr. 303/18 apr. 2019
Ordin pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul 
ministrului transporturilor nr. 1.463/2018 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea de către Compania 
Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a 
tarifului de utilizare şl a tarifului de trecere



i

EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 1127/25 nov. 2021O.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

în cuprinsul actelor normative in 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 şi 
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 "Ministeml 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 Dizabilităţi, 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 promovării persoanelor cu 
dizabilităţi

1 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. 4 alin. (8) - (JO); 
introduce alin. (2_}) la art. 3

2 modificări prin O.U.G. nr. 1/2022 M. Of. nr. 41/13 ian. 2022
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind 
stabilirea unor măsuri la 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

modifică art. 1 alin. (I) Ut. a) şi alin. (2) şi
(3);
introduce alin. (3) la art. 1, alin. (12)-(15) 
la an. 4. alin. (4_J) la ari. JO

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


