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AVIZ
referitor la proiectul de Lege privind stabilirea cadrului 

organizatoric în scopul operaţionalizării la nivel naţional a 

Sistemului de intrare/ieşire şi a Sistemului european de 

informaţii şi de autorizare privind călătoriile

Analizând proiectul de Lege privind stabilirea cadrului 
organizatoric în scopul operaţionalizării la nivel naţional a 

Sistemului de intrare/ieşire şi a Sistemului european de informaţii 
şi de autorizare privind călătoriile, transmis de Secretariatul General 
al Guvernului cu adresa nr.l06 din 08.03.2022 şi înregistrat la Consiliul 
Legislativ cu nr.D250/08.03.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi 
art.46 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil proiectul de lege, cu următoarele observaţii

Şl propuneri:
1. Prezentul proiect are ca obiect de reglementare stabilirea 

cadrului organizatoric în scopul operaţionalizării la nivel naţional a 

Sistemului de intrare/ieşire şi a Sistemului european de informaţii şi de 

autorizare privind călătoriile, în contextul îndeplinirii obligaţiilor ce 

revin României, ce rezidă din calitatea sa de stat membru al Uniunii
Europene.

2. Prin conţinutul său normativ, proiectul de lege face parte din 

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

lit.k) şi cele ale art.117 alin.(3) din Constituţia României, republicată, 
iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(l) din Legea fundamentală, 
prima Cameră sesizată este Camera Deputaţilor.

Menţionăm că, prin proiect, se instituie o derogare de la 
prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare.



3. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
4. Din punct de vedere al dreptului european, prezentul demers 

legislativ cade sub incidenţa reglementărilor statuate la nivelul Uniunii 
Europene şi a normelor subsumate Spaţiului de libertate, securitate şi 
justiţie în sectorul Libera circulaţie a persoanelor şi în subsectorul 
Trecerea frontierelor externe.

La nivelul dreptului european derivat, în raport de obiectul 
specific de reglementare al prezentului proiect prezintă incidenţă 

directă atât dispoziţiile Regulamentului (UE) 2017/2226 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de 

instituire a Sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru înregistrarea 
datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul intrării ale 

resortisanţilor ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor 

membre, de stabilire a condiţiilor de acces la EES în scopul aplicării 
legii şi de modificare a Convenţiei de punere în aplicare a Acordului 
Schengen şi a Regulamentelor (CE) nr.767/2008 şi (UE) nr.1077/2011, 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.327 din data 
de 9 decembrie 2017, cât şi normele Regulamentului (UE) 2018/1240 

al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 septembrie 2018 de 
instituire a Sistemului european de informaţii şi de autorizare privind 
călătoriile (ETIAS) şi de modificare a Regulamentelor (UE) 

nr.1077/2011, (UE) nr.515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 şi 
(UE) 2017/2226, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria 
L, nr.236 din data de 19 septembrie 2018.

Astfel, iniţiatorul, prin elaborarea acestui proiect, creează cadrul 
juridic pentru aplicarea celor două regulamente menţionate anterior, în 
vederea asigurării optime a securităţii cetăţenilor prin consolidarea 

capacităţii autorităţilor naţionale în domeniul prevenirii, depistării şi 
investigării infracţiunilor de terorism şi a altor infracţiuni grave, cu 
scopul de a îmbunătăţi gestionarea frontierelor externe, de a preveni 
imigraţia neregulamentară şi de a facilita gestionarea fluxurilor de migraţie.

5. Din perspectiva sistematizării proiectului, sesizăm alcătuirea 

Capitolului I „Dispoziţii generale” dintr-un singur articol, respectiv 

art.l, nerespectându-se exigenţele normelor de tehnică legislativă, 
potrivit cărora atât capitolele, cât şi secţiunile trebuie să fie alcătuite din 

minimum două articole.
6. La art.l alin.(l) lit.b), pentru corectitudinea informaţiei 

juridice, sintagma „din data de 19 august 2018” se va înlocui cu 
expresia „din data de 19 septembrie 2018”.
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La alin.(3) lit.b), semnalăm că sintagma „infracţiunile care 

corespund sau sunt echivalente cu cele stabilite la art.97 alinfl) din 
Legea nr.302/2004'" nu este suficient de clară. Pentru precizie în 

reglementare, textul ar trebui reformulat într-o redactare similară celei 
din cuprinsul părţii introductive a art.97 alin.(l) din Legea nr.302/2004, 
păstrându-se trimiterea la art.97 alin.(l), care cuprinde lista 

infracţiunilor avute în vedere de text.
Totodată, pentru o completă informare asupra Legii nr.302/2004, 

expresia „cu modificările şi completările ulterioare”, plasată după titlu, 
va fi redată astfel: „republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare”.
La alin.(3) lit.c), menţionăm că, potrivit art.50 alin,(3) din 

Regulamentul ETIAS, expresia utilizată este „unităţi operative", şi nu 
„operaţionale”, observaţie valabilă şi pentru art.8 alin.(2) lit.a).

7. La art.2 alin.(l), potrivit uzanţei nonnative, este necesar ca 
formularea „In aplicarea art.38 alin.(2)” să fie redată sub forma „In 

aplicarea prevederilor art.38 alin.(2)”.
Reiterăm observaţia, în mod corespunzător, pentru toate situaţiile 

similare din cuprinsul proiectului.
La alin.(6), pentru rigoare normativă, este necesar să se precizeze 

coordonatele de publicare a Regulamentului (UE) 2016/399 invocat, 
întrucât la prima menţionare în text a actelor europene trebuie redate 

integral titlul şi coordonatele acestora. Prin urmare, înaintea expresiei 
„cu modificările ulterioare”, trebuie inserată sintagma „publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Seria L, nr. 77 din 23 martie 2016".

8. La Capitolul II, în acord cu nomele de tehnică legislativă, 
marcarea Secţiunii 1 se va face în debutul acestui capitol. Ca urmare, se 

va elimina sintagma „Secţiunea 1 Cadrul organizatoric pentru sistemul 
EES”, plasată între art.2 şi 3.

9. La art.5 alin.(3), pentru precizie în redactare, propunem 

reformularea părţii de debut a textului după cum urmează:
„In scopul procesării solicitărilor de acces la sistemul EES ale 

autorităţilor prevăzute la art.4 alinfl)
10. La art.lO alin.(l), pentru fluenţă în exprimare, sintagma „şi 

pentru a evalua cereri” se va înlocui cu formularea „şi de a evalua 

cereri”.
La alin.(3), pentru corectitudine în exprimare, sintagma „pentru 

accesarea soluţiei tehnice pusă” trebuie redată sub forma „pentru 

accesarea soluţiei tehnice puse”.
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11. La art.ll, pentru caracterul complet al normei, având în 

vedere că proiectul de lege instituie mai multe derogări de la prevederile 
Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, este necesară trimiterea expresă la textele de la 

care se instituie acestea.
Totodată, pentru un spor de rigoare în exprimare, sintagma „împotriva 

reflizului” se va refonnula sub forma „împotriva refuzului emiterii”.
12. La art.15 alin.(2), pentru fluenţa exprimării, sintagma 

„respectiv art.59 alin.(3) din ...” trebuie redată sub forma „respectiv 

celor ale art.59 alin.(3) din ...”.
Totodată, pentru corectitudine în reglementare, în vederea 

corelării cu art.59 alin.(3) din Regulamentul ETIAS, este necesar ca 

formularea „de a elabora planuri de securitate, de asigurare a 
continuităţii activităţii de recuperare în caz de dezastru'^ să fie înlocuită 

cu sintagma „de a elabora planuri de securitate, de asigurare a 

continuităţii activităţii şi de recuperare în caz de dezastru^\
13. La art.15 alin.(5), pentru evitarea instituirii unor reglementări 

paralele şi a unei supralegiferări, sugerăm să se analizeze eliminarea 
sintagmei „de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)'’\ 

întrucât Legea nr. 190/2018 asigură deja cadrul Juridic naţional de 
punere în aplicare a acestui regulament. ,

14. La art.l6 alin.(2), având în vedere că regulamentul european 

a mai fost citat anterior, potrivit normelor de tehnică legislativă, 
propunem ca menţionarea lui să se facă sub forma „Regulamentului 
(UE) 2016/679”, observaţie valabilă şi pentru art.17, precum şi pentru 

art.18 aliii.(2).
15. La art.17, pentru corectitudinea informaţiei juridice, expresia 

„art.4 alin.(7)” se va înlocui prin: „art.4 pct.7”.

Bucureşti
Nr.231/10.03.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of.nr. 1161/8 dec. 2004L. nr. 535/2004
Lege privind prevenirea şi combaterea terorismului

1 promulgată prin D. nr. 993/2004 M.Of. nr. 1161/8 dec. 2004
Decret pentru promulgarea Legii privind prevenirea şi 
combaterea terorismului

2 modificări prin M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 la data de I februarie 2014, modifică art. 4 
pct. 8 şi 9, art. 32. art. 33. art. 34, art. 35. 
art. 36, art. 37, art. 38; 
introduce art. 33_1. art. 33_2; 
abrogă art. 39 şi 47

L. nr. 187/2012 
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 266/2009 privind 
Codul penal

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

M. Of.nr. 515/14 aug. 2013
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale

3 modificări prin L. nr. 255/2013 modifică, la 1 februarie 2014, ari. 20; 
abrogă art. 21. art. 22. art. 40 alin. (2), art.
41

completat prin O.U.G. nr. 78/2016
Ordonar^tâ de urgentă pentru organizarea şl funcţionarea 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 120/2018

M. Of. nr. 938/22 nov. 2016 introduce art. 35 1

M.Of. nr. 472/7 iun. 2018

■ M. Of. nr. 194/2 mar. 20'l8
Lege privind precursorii de explozivi, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

5 modificări prin Lnr. 49/2018 modifică art. 32 alin. (1) Ut. o)
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, 6 rnodfficări prin L nr. 58/2019 M. Of. nr. 271/10 apr. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 
privind prevenirea şi combaterea terorismului

modifică art. 1, art. 4 partea introductivă a 
pct. I şi Ut. a) şi b), art. 4 pct. 3 şi 4, art. 4 
partea introductivă a pct. 18, art. 4 pct. 19~ 
21, art. 6 alin. (2), art. 7, art. 10 partea 
introductivă şi Ut. d), art. 11 partea 
introductivă şi Ut. b), art. 12, art. 17 Ut. e), 
art. 25, art. 26 alin. (1), art. 28, art 29 
alin. (2), art 30 alin. (1), art. 31, art 32 
partea introductivă a alin. (1) şi Ut a) - c), 
o) şi q), art 32 partea introductivă a alin. 
(3) şi Ut a) - c), art. 33 partea introductivă 
şi alin. (1) Ut a) şi b), art 33 partea 
introductivă a alin. (2) şi Ut a) şi c), art 
33 I, art. 33_2 alin. (4), art 36 alin. (1) şi
(2) , art 38, art. 40, art 42 alin. (1) Ut b) şi 
art 42 alin. (3);
introduce pct. 9_l la art 4, pct 18_1 la 
art 4, pct 22 - 29 la art 4, alin. (4) la art 
6, art. 7_1 şi 7_2. Ut. d_l) la art 10, art 
11_1, secţ. a 3-a cu art 22_1 la cap. II, Ut. 
d) şi e) la art. 32 alin. (3), alin. (4) - (6) la 
art 32. Ut c) şi d) la art. 33 alin. (1), alin.
(3) la art 35_1, art 37_1, art 38_I - 38_4, 
Ut d) la art 42 alin. (1) şi alin. (4) la art
42;
abrogă art 2, art 32 alin. (1) Ut r), art 33 
alin. (2) Ut e) şi f), art 34, art 35_I alin. 
(2), art 36 alin. (4) şi art 37
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 594/1 iul. 2004L. nr. 302/2004
Lege privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

(v. Decizia I.C.C.J. nr. XXXVII/2006 - M. Of. nr. 368/30 mai 2007; Decizia I.C.C.J. nr. 3/2008 - M. Of. nr. 868/22 dec, 2008 {art. 
108): Decizia I.C.C.J. nr. 19/2008 - M. Of. nr. 861/20 dec. 2008 (art. 90 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 39/2008 - M. Of. nr. 161/16 
mar. 2009 (art. 81 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 30/2008 - M. Of. nr. 230/8 apr. 2009 (art. 66_1 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 
23/2009 - M. Of. nr. 850/8 dec. 2009 (art. 146); Decizia I.C.C.J. nr. 34/2009 - M. Of. nr. 742/5 nov. 2010 (art. 146 alin. (3)); 
Decizia I.C.C.J. nr. 22/2009 ■ M. Of. nr. 290/4 mai 2010 (art. 18); Decizia I.C.C.J. nr. 9/2010-M. Of. nr. 382/1 iun. 2011 (art. 
119): Decizia I.C.C.J. nr. 2/2012 - M. Of. nr. 281/27 apr. 2012 (art. 33 alin. (2)); Decizia I.C.C.J. nr. 3/2012 - M. Of. nr. 281/27 
apr. 2012 (art. 137); Decizia I.C.C.J. nr. 15/2015 - M. Of. nr. 455/24 iun. 2015)

M. Of. nr. 411/27 mal 2019
Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională 
în materie penală

1 republicare cu 
renumerotare

2 modificări prin L. nr. 51/2021 M. Of. nr. 310/26 niar. 2021 ,
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 
privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

j modifică art. 10 alin. (1) Ut. b), art. 14 alin. 
(1), art. 43 alin. (4), art. 44 alin. (2), art. 91 
alin. (4), art. 92 alin. (1) Ut. b), art. 102 
alin. (5) Ut. b), art. 106 alin. (3), art. 171 
alin. (4). art. 176 Ut. b) şi c), art. 177 alin. 
(1) şi (3), art. 178 alin. (4) Ut. g), art. 179 
alin. (5), art. 180 alin. (1), alin. (2) partea 
introductivă şi alin. (3), art. 181 alin. (1). 
art. 183 alin. (2) Ut. d) şi e), art. 183 alin. 
(3)-(5), art. 291 alin. (1); 
introduce alin. (5) la art. 14, alin. (2) la 
art. 71, alin. (3_1) la art. 91, Ut. i_l) la art. 
164, art. 179_1. art. 179_2, alin. (11)-(18) 
la art. 250, alin. (7) la art. 276, alin. (2_1) 
la art. 279, alin. (10) la art. 307, secţiunea 
5_1 cu art. 327_l-327_4, alin. (7)-(9) la 
art. 343, pct. 12 la menţiunea de 
transpunere: 
abrogă art. 176 Ut. d)-i)

Pct. 29 al art. I intră în vigoare la data aplicării Regulamentului (UE) 2018/1.805 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind recunoaşterea reciprocă a ordinelor de indisponiblllzare şl de confiscare
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EVENIMENTE SUFERITE (ie actul...

M. Of. nr. 351/29 Iun. 2001O.U.G. nr. 104/2001
Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române 

aprobată cu modificări prin M. Of. nr. 154/4 mar. 2002L. nr. 81/2002

1 modificări prin M. Of. nr. 154/4 mar. 2002L. nr. 81/2002
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de 
Frontieră Române

modifică art.3 alin.(2), art.23 alin.(2), 
art.44 alin.(l) şi (3), art.45: art.2 devine 
art.l, art.l devine art.2

2 modificări prin M. Of. nr. 486/31 mai 2004L. nr. 196/2004
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române

modifică art. 39 alin. (I). art. 48; introduce 
alin. 4_1 Ia ari. 39, art. 39_I

3 modificări prin M. Of. nr. 711/20 oct. 2008O.U.G. nr. 130/2008 modifică art. I, art. 2 Ut. a), art. 12 alin.
(2), art. 24 alin. (1), art. 39 alin. (1), art. 43 
alin. (2):
introduce ari. 3^1. Ut. t) la art. 21; 
abrogă art. 21 Iii. n), art. 39 alin. (4_1). 

art. 39 1

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, 
precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

M. Of. nr. 324/15 mai 2009aprobată cu modificâri şi L. nr. 125/2009 
completări prin

M. Of.nr. 324/15 mai 2009* modificări prin aprobă cu modificări O.U.G. nr. 130/2008 
şi modifică art. 10 alin. (1), art. 12, art. 13; 
abrogă art. 6 Ut. b)

L. nr. 125/2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 130/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi pentru 
abrogarea cap. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
105/2001 privind frontiera de stat a României

s modificări prin M. Of.nr. 872/28 dec. 2010L. nr. 265/2010
Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de 
Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 prMnd 
frontiera de stat a României

modifică art. 1. art. 2 Ut. a), art. 5, art. 6. 
art. 12, art. 14, art. 21, art. 23 alin. (1), art. 
24 alin. (1) şi (3); 
abrogă art. 22

6 modificări prin L. nr. 280/2011
Lege privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră 
Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a 
României, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 prMnd 
frontiera de stat a României

M. Of. nr. 877/12 dec. 2011 modifică art. 2 Ut. a), art. 6, art. 12, art. 13. 
art. 14, art. 21, art. 24 alin. (1), art. 32, art.
38;
introduce art. 25_1, art. 32_1. art. 32_2, 

art. 37 1;

înlocuieşte sintagmele "şeful 
inspectoratului judeţean al poliţiei de 
frontieră" cu "şeful serviciului teritorial al 
poliţiei de frontieră", "inspectoratul 
judeţean al poliţiei de frontieră " cu 
"serviciul teritorial al poliţiei de frontieră"
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. 1 modificări prin L. nr. 280/2011 M. Of. nr. 877/12 dec. 2011
Lege privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 
privind organizarea şt funcţionarea Poliţiei de Frontieră 
Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a 
României, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind 
organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind 
frontiera de stat a României

modifică, la data eliminării controalelor la 
frontierele interne, art. 2 Ut. a), art. 6, art. 
12, art. 14, art. 21, art. 24 alin. (1)

8 modificări prin L. nr. 255/2013 M.Of. nr. 516/14 aug. 2013
Lege pentru punerea în apiicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şl pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale

modifică, la 1 februarie 2014, art. 23

9 completat prin L. nr. 314/2013 M. Of. nr. 728/26 nov. 2013
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi a Legii 
nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi func^onarea 
Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. 
(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105^001 
privind frontiera de stat a României

introduce alin. (15) Ia art. 12

10 modificări prin L. nr. 314/2013 M. Of. nr. 728/26 nov. 2013
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi 
funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române, precum şi a Legii 
nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. 
(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 
privfnd frontiera de stat a României

modifică art. 6 Ut. h), art. 12 alin. (12) şi
03):
introduce alin. (14) la art. 12

11 completat prin L. nr. 115/2016 M. Of. nr. 411/31 mal 2016
Lege pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei de Frontieră Române

introduce alin. (10_1) la art. 12

12 modificări prin L. nr. 192/2019 M. Of. nr. 868/28 oct. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul ordinii şi siguranţei publice

modifică art. 27 Ut. a), b). e). i) şi n), art.
29. cap, V titlul secţ. a 3-a. art. 32_2 alin. 
(l) partea introductivă şi art. 32_2 alin. (2) 
Ut. a):
introduce Ut. n_^l) - n_3) la ari. 27, alin. (2) 
la art. 27, art. 27_1 - 27_8. art. 30_1 şi art. 
31_1 - 31_6 la cap. V secţ. a 3-a; 
abrogă art. 31 şi art. 32

13 modificări prin L. nr. 218/2021 M. Of. nr. 725/23 iul. 2021
Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de 
Frontieră Române

modifică art. 21 Ut. s) şi t), art. 25_1
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 1154/7 dec. 2004L. nr. 554/2004
Legea contenciosului administrativ

Notă: Ori de câte ort 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 ocL 
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 revizu^i hotărârile definitive şi irevocabile pronunţate de instanţele de recurs, cu încăicarea 
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 O.U.G. nr. 190/2005 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

modifică art. I 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. (1)

-» 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 
dispoziţiile ari. 20 alin. (1) (termenul se 
împlineşte la 20 mai 2006, după care 
operează prevederile art. 147 alin. (l)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.(I) 
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. 554^004

art. l 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 ari. / alin. (9) teza întâi 
(termenul se împlineşte la 29 martie 2007 
după care operează prevederile art. 147 
alin. (1) din Constituţie)
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. 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

modifică art. J denumirea marginală, art. 1 
alin. (3)-{9), art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (}), 
art. 4 alin. (l)-(3). art. 6 alin. (2)-(4), art. 7 
alin. (1). (5) şi (6), art. 8 alin. (J), (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). art. 
16 alin. (1), art. 17 alin. (3), art. 18 alin. 
(1), (2) şi (5). art. 20 alin. (1) şi (3), art. 21, 
art. 22. art. 23, art. 24. art. 25 alin. (3), art. 
26. art. 28;
introduce alin. (1_1) la art. 7, alin. (1_1) 

şi (1_2) la art. 8, alin. (5) la art. 9. alin. 
(2_1) la art. li, alin. (4) la art. 15. art. 
16_l. 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 
prevederile art. 147 alin.(I) din Constituţie

12 admisă excepţie D.C.C. nr. 797/2007 
de neconst. prin

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

art. 7 alin. (7)

13 modificări prin M. Of. nr. 707/19 oct. 2007D.C.C. nr. 797/2007
Decizia nr. 797 din 27 septembrie 2007 referitoare ia excepta 
de neconstituţionalitate a dispozi^ilor art. 7 alin. (3) şi (7) din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

suspendă 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.(î) din 
Constituţie

1*» rectificare M. Of. nr. 751/6 nov. 2007
RECTIFICARE

15 modificări prin M. Of.nr. 294/15 apr. 2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul justiţiei

L. nr. 97/2008 modifică art. 10 alin. (1)

15 modificări prin M. Of. nr. 375/16 mai 2008L. nr. 100/2008
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

modifică art. 9 alin. (1)
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■ modificări prin L. nr. 202/2010 M. Of. nr. 714/26 od. 2010
Lege privind unele măsuri pentai accelerarea soluţionării 
proceselor

modifică art. 4 alin. (!)

(V. Decizia l.C.C.J. nr. 12/2012 - M. Of. nr. 735/31 oct. 2012 (art. XXIV alin. (1)-(3); Decizia I.C.C.J. nr. 2/2013 
(art. XVII alin. (2) - M. Of. nr. 313/30 mai 2013)

18 modificări prin D.C.C. nr. 1609/2010 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

suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile 
prevederile art. 21 alin. (2) teza a doua 
(termenul se împlineşte la data de ÎS 
martie 2011) după care operează 
dispoziţiile art 147 alin. (1) din Constituţie

19 admisă excepta 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 neconstitu^onalitate 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 mal 2011
Decizia nr. 302 din 1 martie 2011 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (4), art. 17 lit. f). 
art. 20 şi art. 28 alin. (1) din Legea nr. 162/2002 privind 
protecţia informaţiilor clasificate, precum şi ale art. 5 alin. (3) 
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

ari. 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. f), 
art. 20 şi art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind 
protecţia informaţiilor clasificate, precum şl 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 
dispozipile art. 5 alin. (3) (termenul se 
împlineşte la 22 iunie 2011) după care 
operează dtspozipile art. 147 din 
Constituţie

22 modificări prin L. nr. 299/2011
Lege pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

M.Of. nr. 916/22 dec. 2011 abrogă art. 21 alin. (2)

(v. D.C.C. nr. 1039/2012 • M. Of. nr. 61/29 ian. 2013)

23 modificări prin L. nr. 76/2012 M. Of. nr. 365/30 mai 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură cnnlă

modifică, la 1 septembrie 2012, art. 4. art. 
10 alin. (1), art. 20 alin. (3), art. 22. art. 24 
alin. (2). art. 28 alin. (1); 
introduce alin. (l_l) la art. 10, alin. (2_î) 

la art. 24;
abrogă art. 21 alin. (l)

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 intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 până 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. 286/2009 privind 
Codul penal

abrogă, la data de l februarie 2014. art. 24 
alin. (3)

(v. Decizia l.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)
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26 rnodificări 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 neconstitutionaiitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 
pentnj 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

suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile 
prevederile art. 21 alin. (1) teza întâi, 
declarate neconstitufionale 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 
(termenul se împlineşte la data de 15 
martie 2013), după care operează 
dispoziţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie

27 admisă excepţie D.C.C. nr. 1039/2012 
de neconst. prin

M. Of. nr. 61/29 ian. 2013
Decizia nr. 1039 din 5 decembrie 2012 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate 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 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. 134/2010până 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 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe

aprobă cu modificări şi completări O. U.C. 
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 la excepta 
de neconstitu^onalitate 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. 8 alin. (l) 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 
verificării îndeplinirii condiţiei "înaltei 
competenţe profesionale"

31 modificări prin L. nr. 138/2014 M.Of.nr. 753/16 oct. 2014
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative conexe

modifică art. 24, art. 25

32 admisă excepţie D.C.C. nr. 898/2015 
de neconst. prin

M.Of. nr. 148/26feb. 2016
Decizia nr. 898 din 17 decembrie 2015 referitoare la 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.
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. 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 ari. 2 alin. (l) 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. 10 alin. (I), (I_l) şi (3). art. 13 
alin. (}}, art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (1) 
şi (4). art. 16 alin. (I), art. 16_1, art. 17 
alin. (})şi (2), art. 20 alin. (2), art. 21, art. 
24 alin. (3) şi (4) şi art. 25 alin. (2) şi (3); 
introduce Ut. c_l) la art. 2 alin. (l) 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)

34 rnodificâri 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 "secretanji general al unităţii administrativ>teritoriale". Denumirea 'secretarul 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale" se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu 
denumirea "secretarul generat 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.

M. Of. nr. 198/11 rtiar. 2020
Decizia nr. 12 din 14 ianuarie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (6) şi ale ari. 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 ari. 11 alin. (2) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

35 admisă excepţie D.C.C. nr. 12/2020 
de neconst. prin

sintagma "data încheierii procesului-verbal 
de conciliere" din art. 11 alin. (2)

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 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 7 alin. (6) şi ale ari. 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 ari. 11 alin. (2) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

dispoziţiile art. 7 alin. (6) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
în redactarea anterioară modificării prin 
Legea nr. 212/2018, sunt constituţionale 
numai în măsura în care nu impun 
autorităţii publice contractante 
parcurgerea procedurii prealabile

37 admisă excepţie D.C.C. nr. M12020 
de neconst. prin

M.Of.nr. 198/11 mar. 2020
Decizia nr. 12 din 14 ianuarie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 7 alin. (6) şi ale ari. 11 
alin. (1) lit. e) din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, In 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 
cuprinsul dispoziţiilor art. 7 alin. (6) şi 
dispoziţiile art. 11 alin. (1) lit. e) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
în redactarea anterioară modificării prin 
Legea nr. 212/2018
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 391/9 mai 2005L. nr. 102/2005
Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

M. Of. nr. 947/9 nov. 2018
Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal

1 republicare cu 
renumerotare
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 651/26 iul. 2018L. nr. 190/2018
Lege privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Pariamentului 
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

promulgată prin D. nr. 557/2018 M. Of. nr. 651/26 iul. 2018
Decret pentru promulgarea Legii privind mâsuri de punere în 
aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi 
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecţia datelor)

1

M. Of. nr. 956/28 nov. 2019
Lege pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018 
privind mâsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi piiirind 
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

2 modificări prin L. nr. 233/2019 modifică art. 8 alin. (1)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 13/7 ian. 2019L. nr. 363/2018>
Lege privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi 
combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum 
şi privind libera circulaţie a acestor date

promulgată prin' D. nr. 1334/2018 M. Of. nr. 13/7 ian. 2019
Decret pentru promulgarea Legii privind protecţia persoanelor 
fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, 
cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al 
executării pedepselor, măsurilor educative şl de siguranţă, 
precum şi privind libera circulaţie a acestor date

1
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