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AVIZ
referitor la propunerea legislativă privind 

registrul unic de control

Analizând propunerea legislativă privind registrul unic de 

control (b345/30.05.2022), transmisă de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr. XXXV/2816/07.06.2022 şi înregistrată la 

Consiliul Legislativ cu nr. D668/8.06.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată şi 
art. 33 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect reglementarea registrului 

unic de control. Totodată, se preconizează abrogarea actualei 

reglementări în domeniu, respectiv a Legii nr. 252/2003 privind 

registrul unic de control.
Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare, prima Cameră sesizată fiind Senatul, în 

conformitate cu dispoziţiile art. 75 alin. (1) din Constituţia României, 
republicată.

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

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
3. Menţionăm că norma preconizată pentru art. 1 ar trebui să 

cuprindă dispoziţii generale care să orienteze întreaga reglementare, 
determinând obiectul de reglementare al proiectului, potrivit art. 52 

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

ulterioare, însă acest aspect a fost ignorat.



Ca urmare, pentru a răspunde exigenţelor de tehnică legislativă, 
propunem reamenajarea textelor şi renumerotarea lor, luând în 

considerare cele mai sus arătate.
4. La actualul art. 1 alin.(l), semnalăm că termenul „asocieri” 

este incorect folosit în context, acesta neavând semnificaţia unor 

entităţi, astfel încât să aibă calitatea de contribuabili.
De asemenea, contextul impune înlocuirea cuvântului 

„utilizează” cu expresia „care „utilizează”. în legătură cu acest aspect, 
semnalăm că nu este clar în ce constă utilizarea registrului, despre care 

face vorbire textul.
Fată de cele arătate mai sus, este necesară revederea textului.
La alin. (2), pentru corectitudinea redactării, cifra „1” din 

expresia „alin. 1”, va fi cuprinsă între paranteze. Observaţia este 

valabilă în mod corespunzător şi pentru art. 3 alin. (6).
Totodată, semnalăm că art. 4 alin. (2), la care se face trimitere, se 

referă la sediul social şi la sediul secundar, nu la puncte de lucru. 
Pentru asigurarea unei terminologii unitare în cadrul propunerii 

legislative, recomandăm punerea de acord a celor două texte.
La alin. (3), pentru o completă informare asupra Ordinului 

nr. 660/2017, trimiterea la acest act se va face astfel: „Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea 

Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la 

distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi 
persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate 

juridică, cu modificările şi completările ulterioare”.
Precizăm, însă, că Ordinul sus-menţionat nu conţine nicio 

prevedere expresă referitoare la registrul unic de control. Pe cale de 

consecinţă, nu este clar unde sunt „enumerate” funcţionalităţile pentru 

registrul unic de control în format fizic, la care se referă textul. In 

eventualitatea în care au fost avute în vedere funcţionalităţile 

prevăzute la art. 5 alin.(2), acest lucru trebuie menţionat în mod 

expres, prin realizarea unei trimiteri la acest alineat.
5. La actualul art. 3 alin. (2), pentru precizia normei de 

trimitere, propunem ca expresia „art. 2” să fie redată astfel: „art. 2 

alin. (1)”. Observaţia este valabilă în mod corespunzător şi pentru 

art. 5 alin. (1) şi (2).
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La alin. (4), pentru corectitudinea şi rigoarea exprimării, 
propunem înlocuirea sintagmei „pentru contribuabilii alţii decât cei 

prevăzuţi la alin (1) al art. 1” cu formularea „pentru alţi contribuabili 

decât cei prevăzuţi la art. 1 alin. (1)”.
Observaţia referitoare la menţionarea mai întâi a articolului si

9 5 5

apoi a alineatului este valabilă în mod corespunzător pentru toate 

situaţiile similare.
9

Semnalăm însă că, prin referirea la alţi contribuabili decât cei 

prevăzuţi la art. 1 alin. (1), întreaga reglementare este imprecisă şi, 
deci, imprevizibilă, putând da naştere la interpretări. Referitor la acest 

aspect, învederăm că definiţia contribuabililor de la alineatul 

antereferit trebuie să conţină o enumerare a tuturor entităţilor care sunt
9 9

vizate a avea această calitate.
Totodată, pentru precizia reglementării, este necesar ca sintagma 

„cauzele neprezentării” să fie înlocuită cu formularea „cauzele 

neprezentării acestuia”.
La alin. (5), pentru o exprimare corectă, propunem înlocuirea 

sintagmei „precum se încarcă şi actul de control” cu sintagma „şi se 

încarcă actul de control”.
La alin. (6), pentru rigoare normativă, propunem înlocuirea 

cuvântului „menţionate” cu „prevăzute”. Observaţia este valabilă 

pentru toate cazurile similare.
6. La actualul art. 4 alin. (3), pentru precizia normei, apreciem 

că este necesară adăugarea, după expresia „direcţiile generale ale 

finanţelor publice” a sintagmei „din raza teritorială unde îşi are sediul 

social contribuabilul”, aşa cum se menţionează la art. 6 alin. (1) din 

Legea nr. 252/2003.
7. La actualul art. 5 alin. (2), pentru unitatea redactării, sintagma 

„organele de control” va fi redată astfel: „organele de control
specializate”.

Totodată, semnalăm că exprimarea „contestaţiile în sistemul 

contencios-administrativ şi în instanţă” este improprie terminologiei 

folosite de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare, motiv pentru care este necesar 

ca textul să fie reformulat în mod corespunzător. Reiterăm această 

observaţie pentru alin. (3).
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La alin. (3), norma este lipsită de precizie, întrucât nu 

menţionează unde publică organele de control specializate informaţiile 

respective. Este necesară completarea textului în acest sens.
Totodată, deoarece normele de tehnică legislativă nu recomandă 

folosirea parantezelor, este necesar a se renunţa la utilizarea acestora 

pentru prezentarea explicaţiilor respective.
în plus, este necesară revederea expresiei „sancţiunile 

colectate”, care este incorectă, precum şi detalierea normei, în sensul 

menţionării în mod expres a celorlalte informaţii de interes public 

care trebuie publicate, întrucât sintagma „şi alte informaţii de interes 

public” nu conferă suficientă precizie normei.
8. La actualul art. 6 alin. (1), întrucât Legea nr, 252/2003 nu a 

suferit evenimente legislative, sintagma „cu modificările ulterioare”, 
plasată după titlu, va fi eliminată. Observaţia este valabilă în mod 

corespunzător pentru toate situaţiile similare.
Totodată, pentru claritatea normei, este necesară reformularea 

părţii de final a acesteia „sau până la data la care nu mai îndeplinesc 

condiţiile menţionate la alin (2) al art 1”, întrucât alineatul la care se 

trimite se referă la lipsa conexiunii la internet, ceea ce face ca textul 

sus-menţionat, astfel cum este formulat, să nu fie riguros din punct de 

vedere normativ.
La alin. (2), pentru rigoarea redactării, propunem ca norma să 

debuteze astfel:
„(2) Contribuabilii care, la data intrării în vigoare a prezentei 

legi, utilizează Registrul ..
Totodată, trebuie revăzută referirea la utilizarea Registrului unic 

de control electronic de către contribuabili la data intrării în vigoare a 

legii, întrucât, la această dată, nu va exista decât Registrul unic de 

control în format fizic.
în acelaşi timp, având în vedere că Legea nr. 252/2003 nu este la 

prima menţionare în text, pentru supleţea proiectului, titlul acestui act 

normativ se va elimina.
9. La actualul art. 7 alin. (2), pentru rigoarea exprimării,

A

propunem ca sintagma „In termen de cel mult”, din debut, să fie redată 

astfel: „în termen de”.
10. La actualul art. 8, din aceleaşi considerente, sintagma 

„Ordonanţei de urgenţă” va fi redată astfel : „Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului”.
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De asemenea, pentru precizia normei de trimitere, propunem 

menţionarea dispoziţiilor avute în vedere din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019.
Totodată, pentru un plus de precizie, recomandăm ca expresia 

„potrivit legislaţiei muncii”, din final, să fie înlocuită cu trimiteri 

exprese la actele normative avute în vedere.
11, La actualul art. 9, pentru o corecta informare juridică, textul 

va fi reformulat astfel:
„Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentei legii. Legea 

nr. 252/2003 privind registrul unic de control, publicată în Monitorul 

Oficial a României, Partea I, nr. 429 din 18 iunie 2003 se abrogă”.
12. în raport de necesitatea existenţei suportului metodologic 

pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legii, precum şi de orizontul 

de timp destinat operaţionalizării aplicaţiei Registrul unic de control 

electronic, aplicaţie ce urmează a fi implementată la nivelul 

Ministerului Finanţelor, prin structurile sale de specialitate, 
recomandăm să se analizeze luarea în considerare a posibilităţii intrării 

. în vigoare a legii la mai mult de 3 zile de la data publicării acesteia în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, într-un termen rezonabil, în 

scopul asigurării aplicării concomitente a legii şi a normelor 

metodologice, precum şi în raport de data operaţionalizării aplicaţiei 

informatice.

Bucureşti
Nr. 771/30.06.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 328/25 apr. 2008

Ordonanţă de urgenţă privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale 

aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 182/2016

O.U.G. nr. 44/2008

M. Of. nr. 828/19 oct. 2016

1 modificări prin O.U.G. nr. 38/2009 M. Of. nr. 269/24 apr. 2009 modifica ari. S9 alin. (2) şi (S)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 39 alin. (2) şi (3) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele flzice 
autorizate. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

M. Of. nr. 721/26 oct. 2009aprobată prin L. nr. 322/2009

2 modificări prin M. Of. nr. 721/26 oct. 2009L. nr. 322/2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 38/2009 pentru modificarea art. 39 alin. (2) şi (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

aprobă O. U. G. nr. 38/2009

3 modificări prin O.U.G. nr. 46/2011 M. Of. nr. 350/19 mai 2011 modifică art. 17 alin. (!): 
introduce alin. (3) la art. 17Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 

17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

M. Of. nr. 129/11 mar. 2013aprobată prin L. nr. 40/2013

modificări prin L. nr. 40/2013 !M. Of. nr. 129/11 mar. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

aprobă O.U.G. 46/2011

5 completat prin L. nr. 4/2014 M. Of. nr. 15/10 ian. 2014
Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 21_1 
nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de 
către persoanele fizice autorizate. întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale

introduce Ut. i_l) la ari. 2. art. 7_1. ari.

6 modificări prin L. nr. 182/2016 M. Of. nr. 828/19 oct. 2016 modifică ari. 1 alin. (1) şi (3). art. 2 Ut. a), 
f). h). i) şi j). art. 7 alin. (l}-(3). art. 8 alin.
(1) Ut. a) şi c) şi alin. (2) şi (3). art. 9 alin.
(2) . art. 11. art. 12, ari. 13 alin. (1) şi (2). 
art. 14 alin. (2) şi (4). art. 15. art. 16, art. 
17 alin. (1) şi (2). art. 18, art. 19 alin. (2). 
art. 20, art. 21 alin. (1) Ut. a) şi b), art. 24, 
art. 26, art. 29. art. 30 alin. (2) şi (3), art. 
31, art. 32 alin. (3). ari. 38;
modifică şi completează anexa;

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de 
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale

introduce alin. (3_1) la art. 1. Ut.j_l) la 
art. 2. alin. (2_1) la art. 9 şi art. 55_7;

abrogă art. 3 alin. (3), art. 34 şi ari. 42



7 aprobată cu 
modificări şi 
completări prin

L. nr. 182/2016
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de 
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale

:M. Of. nr. 828/19 oct. 2016

«completat prin L. nr. 125/2022 M. Of. nr. 456/6 mai 2022
Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de 
către persoanele fizice autorizate. întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale

introduce art. !8 J



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 555/5 iul. 2019O.U.G. nr. 57/2019
Ordonanţă de urgenţă privind Codul administrativ

Notă: Denumirea "secretarul unităţii administrativ-teritoriale" se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu 
denumirea "secretam! general al unităţii administrativ-teritoriale”. Denumirea "secretam! unităţii/subdiviziunii administratlv- 
teritoria!e' se înlocuieşte, in cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea "secretam! general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale". Denumirea "secretam! comunei, oraşului, municipiului, judeţului", după caz, se 
înlocuieşte. în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea "secretarul general al comunei, al oraşului, a! 
municipiului, a! judeţului", după caz.

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

introduce Ut. c_J) la ari. 61 alin. (2)

M. Of. nr. 577/8 iun. 2021aprobată cu modificări şi L. nr. 153/2021 
completări prin

2 modificări prin :M. Of. nr. 11/9 ian. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentm modificarea şi completarea unor acte normative

O.U.G. nr. 1/2020 prevederile art. 210 se suspendă până la 1 
ianuarie 2021

3 modificări prin O.U.G. nr. 44/2020 M. Of. nr. 297/8 apr. 2020 modifică art. 151 alin. (3)
Ordonanţă de urgenţă privind prelungirea mandatelor 
autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 
2016-2020, unele măsuri pentm organizarea alegerilor locale 
din anul 2020, precum şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

M. Of. nr. 933/30 sep. 2021respinsă prin L. nr. 228/2021

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

aprobată prin L. nr. 63/2022

modifică art. 134 alin. (5) Ut. a), art. 137 
alin. (1). art. 141 alin. (1) şi art. ISO alin.
Of
introduce Ut. a_l) şi a_2) la art. 134 alin.
(5)M. Of. nr. 275/22 mar. 2022

s modificări prin D.C.C. nr. 240/2020
Decima nr. 240 din 3 Iunie 2020 referitoare la obiecţia de 
neconstituţionalitate a Legii pentm aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea 
mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse 
în perioada 2016-2020, unele măsuri pentm organizarea 
alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2020

M. Of. nr. 504/12 iun. 2020 admite obiecţia de neconstituţionalitate şi 
constată că Legea pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
44/2020 privind prelungirea mandatelor 
autorităţilor administraţiei publice locale 
cuprinse tn perioada 2016—2020. unele 
măsuri pentru organizarea alegerilor 
locale din anul 2020. precum şi 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019privind Codul 
administrativ, precum şi Ordonanţa de 
urgenţă a Guveniului nr. 44/2020. in 
ansamblul lor. sunt neconstituţionale

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

IM. Of. nr. 520/17 iun. 2020 modifică art. 151 alin. (3)

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

M. Of. nr. 898/2 oct. 2020 introduce art. 364_1 şi alin. (1_1) la art. 
510



8 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 prevederile ari. 2J0 se suspendă până la 
dota de 1 ianuarie 2022

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

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

M. Of. nr. 117/3 feb. 2021 modifică ari. 250. ari. 251 alin. (3). art. 
267 alin. (l). art. 397. aii. 494 alin. (5) Iii. 
a), la anexa nr. 6 modifică art. 3 alin. (1) 
Ut. h). art. 3 alin. (2). aii. 4 alin. (1) Ut. b) 
şi alin. (2):
introduce alin. (2_J) - (2_5) la art. 251. 

alin. (] l) - (14) la art. 265, alin. (i_I) la 
ari. 275. Ut. (c_}) la art. 389, pct. 6 la 
anexa nr. 5 pct. I Ut. A; 
abrogă art. 389 Ut. b) şi c), pct. 3 şi 4 din 

anexa 5 pct. I Ut. A

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

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

M. Of. nr. 353/7 apr. 2021
Decizia nr. 112 din 23 februarie 2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) Iii. d) din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. în 
redactarea anterioară modrficârii prin art. I pct. 24 din Legea 
nr. 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
168/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ale art. 98 alin. 
(1) llt. d) din Legea nr. 166/1999, astfel cum au fost modificate 
prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018, şi ale art. 517 alin. 
(1) llt. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, precum şi a prevederilor art. 98 
alin. (3) din Legea nr. 188/1999

pre\-ederile art. 517 alin. (]) Ut. d); 
constată că acestea sunt constitufionale in 

măsura în care sintagma „condifii de 
vârstă standard" nu exclude posibilitatea 
femeii de a solicita continuarea exercitării 
raportului de senneiu. in condifii identice 
cu bărbatul, respectiv până la împlinirea 
vârstei de 65 de ani.

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

introduce alin. (J5) la art. 265

i2|modificări prin L. nr. 153/2021 M. Of. nr. 577/0 iun. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

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

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

respinge O. U. G. nr. 44/2020



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

M. Of. nr. 1127/25 nov. 2021 modifică an. 22 alin. (J) f:i (4) şi art. 251 
alin. (2_3);
introduce alin. (2) şi (3) la art. 2J şi alin. 
(2J) la art. 22;

în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează; a) 
"Ministerul Economiei. Antreprenoriatului şi Turismului" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Economiei’ în 
cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul economiei şi "Ministerul Antreprenoriatului şi 
Turismului" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul antreprenoriatului, IMM-urilor, 
investiţiilor străine, mediului de afaceri, turismului 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 "Ministerul Familiei. Tineretului şi Egalităţii de 
Şanse" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul tineretului şi "Ministerul Sportului" 
în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul sportului; d) "Direcţiile judeţene pentru 
sport şi tineret" se înlocuieşte cu denumirea "direcţiile judeţene pentnj 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 pentnj Protecţia 
Drepturilor Copilului şi Adopţiei" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul protecţiei 
copilului şi adopţiei şi "Autoritatea pentnj Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi" în cazul prevederilor care 
reglementează activitatea legată de domeniul protecţiei şi promovării persoanelor cu dizabilităţi

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

15 modificări prin O.U.G. nr. 130/2021 siL^pendă prevederile art. 210 până la data 
de I ianuarie 2023

16 modificări prin O.U.G. nr. 138/2021 M. Of. nr. 1243/29 dec. 2021 modifică art. 597 alin. (1) Ut. d), art. 618 
alin. (24), art. 619 alin. (2) parteaOrdonanţă de urgenţă pentru modirtcarea şi completarea 

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

introduce alin. (3) h art. 384, anexa nr. 
5 1;

aprobată cu modificări şi L. nr. 156/2022 
completări prin

M. Of. nr. 515/25 mai 2022

abrogă pct. II Ut. A pcî. 15-19 şi Ut. B pct. 
20 şi 25 din anexa nr. 5

17 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 pentnj modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

modifică art. 22 alin. (3)

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".

16 modificări prin L. nr. 63/2022
Lege pentnj aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ

M. Of. nr. 275/22 mar. 2022 aprobă O.U.G. nr. 61/2020

19 modificări prin L. nr. 156/2022 M. Of. nr. 515/25 mai 2022
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 138/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şt 
pentru modiftcarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

modifică art. 618 alin. (24); 
modifică şi înlocuieşte anexa nr. 5_1; 
introduce art. 292_2 şi art. 610_1; 
completează anexa nr. 5



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M.Of. nr. 368/17 mai 2017 
M.F.P.

O. nr. 660/2017
Ministerul Finanţelor Publice 
Ordin privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la 
distanţă Intre Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele 
juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică

1 rectificare iM. Of. nr. 447/15 iun. 2017
RECTIFICARE

2 modificări prin M. Of. nr. 785/27 sep. 2019
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministruiui 
finanţelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de 
comunicare prin mijloace electronice de transmitere la 
distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal 
central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi 
fără personalitate juridică

O. nr. 2894/2019

3 completat prin O. nr. 1819/2020 M. Of. nr. 279/3 apr. 2020
Ordin pentru modificarea şi completarea art. 6_1 din Normele 
metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de 
plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată 
multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 246/2005, precum şi pentru completarea 
Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de 
transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor 
Publice/organul ftscal central şi persoanele fizice, persoanele 
juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, aprobată prin 
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017

« modificări prin O. nr. 2012/2020
Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii de 
comunicare prin mijloace electronice de transmitere la 
distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal 
central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi 
fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr, 660/2017

M. Of. nr. 494/11 iun. 2020

5 modificări prin M. Of. nr. 1291/24 dec. 2020
Ordin pentru modificarea Procedurii de comunicare prin 
mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul 
Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, 
persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, 
aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017

O. nr. 3192/2020



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 429/18 iun. 2003L. nr. 252/2003
Lege privind registrul unic de control

1 promulgată prin D. nr. 365/2003 M. Of, nr. 429/18 iun. 2003
Decret pentru promulgarea Legii privind registrul unic de 
control


