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AVIZ
referitor la propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei nr. 13/2017 privind aprobarea 

participării României la Programul pentru 

Şcoli al Uniunii Europene

Analizând propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei nr. 13/2017 privind aprobarea 

participării României la Programul pentru Şcoli al Uniunii 
Europene (b548/07.09.2022), transmisă de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr. XXXV/4122/13.09.2022 şi înregistrată la 

Consiliul Legislativ cu nr. D1048/13.09.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, 
republicată şi al 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 modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea 

participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, 
aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările 

ulterioare.
Astfel, se preconizează instituirea unor măsuri care privesc 

Programul pentru şcoli al României, şi anume: distribuirea gratuită în 

şcoli de fructe şi/sau legume proaspete, lapte natural de consum şi/sau 

produse lactate Iară adaos de lapte praf; frecvenţa măsurilor educative 
aferente acestui program; modificarea regulilor privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică/acordurilor cadru organizate în 
vederea îndeplinirii obiectivelor acestui program; suplimentarea



sumelor alocate pentru achiziţionarea produselor alternative pentru 

copiii care suferă de intoleranţe alimentare; precum şi anumite măsuri 
prin care să se asigure sumele necesare pentru implementarea 

programului.
Potrivit Expunerii de motive, ,/n vederea creşterii gradului de 

satisfacţie în rândul beneficiarilor cu privire la produsele care fac 

obiectul distribuţiei zilnice din program, a stimulării participării ca 

ofertanţi a micilor producători locali care deţin capacităţi de 

distribuţie mai puţin dezvoltate, putând acoperi doar o parte o unui 
judeţ, a combaterii risipei alimentare generate în cadrul programului, 
a sprijinirii copiilor provenind din medii sociale defavorizate pentru 

care produsele din program pot reprezenta un motiv de a se prezenta 
la şcoală, este necesară modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. J3/2017 privind aprobarea participării României la 
Programul pentru Scoli al Uniunii Europene’\

2. Prin obiectul de reglementare, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor 

art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, prima Cameră 

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

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
4. La titlu, pentru o redactare corectă, recomandăm reformularea 

acestuia, astfel;
„Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la 
Programul pentru şcoli al Uniunii Europene”.

5. Semnalăm că, în actuala redactare, prezentul proiect nu 

respectă prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, lipsind atât formula 

introductivă, precum şi formula de atestare a legalităţii adoptării 
legii. .

în concluzie, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, 
după titlu, se va insera formula introductivă specifică legilor, 
respectiv „Parlamentul României adoptă prezenta lege”, precum şi 
formula de atestare a legalităţii în forma prevăzută la art. 46 din 

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

ulterioare.
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6. întrucât intervenţiile preconizate vizează un singur act 

normativ, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, 
prezentul proiect va fi structurat într-un singur articol, marcat ca
Articol unic.

Pe cale de consecinţă, propunem eliminarea marcării acestora cu 

expresiile „Articolul I”, „Articolul II”, „Articolul III” etc.
7. La articolul unic, având în vedere că din proiect lipseşte 

partea introductivă, acesta va completat, după cum urmează:
„Articol unic. - Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind 

aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al 
Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 210 din 8 martie 2018, aprobată cu completări prin 

Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează;”.
De asemenea, intervenţiile preconizate la actualele art, I-VIIl se 

vor redacta ca puncte distincte, numerotate cu cifre arabe de Ia 1 la 8, 
după următoarele modele:

„1. La articolul ..., alineatul (...) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:”;
„2. La articolul ..., după alineatul (...) se introduce un nou 

alineat, alin. (,..), cu următorul cuprins:”.
La actualul articol I, la textul propus pentru art. 1 alin. (2) 

lit. b) din actul normativ de bază, este necesară revederea sintagmei 
,^pe semestru’\ având în vedere că, potrivit Ordinului ministrului 
educaţiei nr. 3505/2022 privind structura anului şcolar 2022-2023, 
anul şcolar 2022-2023 este structurat în module de învăţare.

8. La actualul articol II, referitor la textul propus pentru 

alin. (2^) al art. 1, precizăm că la art. 5 din Hotărârea Guvernului 
nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României 
în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru 

implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu modificările şi 
completările ulterioare, se prevede că ,,La cererea motivată a 

părinţilor, preşcolarii sau elevi care suferă de intoleranţă la gluten 

şi/sau lactoză şi/sau la orice alt ingredient sau compus şi/sau la orice 

produs distribuit conform prevederilor art. 3 alin. (3) sau degustat 
conform prevederilor art. 4 alin. (6) vor beneficia de produse 

adecvate situaţiei acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la art. 3 

alin. ^7;.”
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Prin urmare, se impune ca soluţia legislativă preconizată, 
respectiv suplimentarea valorii zilnice aferente produselor lactate şi de 
panificaţie destinate copiilor care suferă de intoleranţă la gluten şi/sau 

lactoză cu suma de 2 lei/elev sau preşcolar, să facă obiectul unei 
intervenţii de modificare a Hotărârii Guvernului menţionate supra.

9. La actualul articol IV, la textul propus pentru art. 3 alin. (4), 
pentru o completă informare cu privire la actul normativ la care se 

face trimitere, după expresia ,,art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale’^ se va insera sintagma „cu modificările şi 
completările ulterioare”.

De asemenea, precizăm că sintagma „se consideră, din oficiu, 
caz deosebit în sensul alin. (1) teza a Il-a a acestuia^' nu este specifică 

stilului juridic şi recomandăm revederea şi reformularea normei.
10. La actualul articolul V, menţionăm că se preconizează 

modificarea alin. (3) al art. 3, alineat asupra căruia s-a intervenit în 

cuprinsul actualului articol III din prezenta propunere.
Pentru rigoare normativă, recomandăm revederea soluţiilor 

legislative preconizate.
Totodată, menţionăm că sintagma ,,Sumele din bugetul privind 

măsurile educative'' este improprie şi lipsită de claritate, aşadar se 
impune revederea şi reformularea acesteia.

11. Referitor la actualele articole VI-VIII, prin care se 

preconizează completarea actului normativ de bază cu art. 6-8, pentru 

respectarea normelor de tehnică legislativă, acestea se vor comasa 
într-un singur punct, marcat ca pct. 6, a cărui parte dispozitivă va 

avea următoarea redactare:
„6. După articolul 5 se introduc trei noi articole, art. 6-8, cu 

următorul cuprins:”.
în continuare, se vor reda textele propuse pentru cele trei

articole.
Având în vedere că art. 6 conţine un singur alineat, recomandăm 

eliminarea cifrei „(1)”.
La textul propus pentru art. 6, semnalăm faptul că, în actuala 

redactare, norma este susceptibilă de a fi criticată atât din punctul de 

vedere al tehnicii legislative, cât şi din punctul de vedere al fondului.
Astfel, pentru considerente de ordin normativ, partea 

dispozitivă a acestuia va fi redactată, după cum urmează:
„Art. 6. - Autorităţile contractante care organizează proceduri 

în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru
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în vederea implementării Programului pentru şcoli al României, au
următoarele obligaţii:”.

Cu privire la textul prevăzut pentru lit. a), precizăm că maniera 

de exprimare este deficitară, putând genera dificultăţi în aplicarea
A

normei. In concluzie, se impune reformularea textului prevăzut pentru 

această literă, astfel:
„a) să organizeze proceduri de atribuire pentru fiecare 

categorie de produse, respectiv produse lactate şi produse fără 
lactoză, produse de panificaţie şi produse de panificaţie fără 

gluten, fructe şi programe educaţionale;”.
Totodată, la lit. b) - d), pentru claritatea exprimării, propunem 

ca în locul sintagmelor „de a recurge”, „de a aplica” şi, respectiv, „de 

a include” să fie utilizate verbele la modul conjunctiv, astfel: „să 
recurgă”, „să aplice” şi „să includă”.

Referitor la textul prevăzut pentru lit. b), semnalăm că norma 

este insuficient conturată, principiul teritorialităţii nefiind definit în 
detaliu nici în actul normativ de bază, nici în cuprinsul prezentei 
propuneri şi nici în pachetul de acte normative privind achiziţiile 

publice.
Totodată, expresia „wn lot poate cuprinde maximum 20 de 

localităţi învecinate din aria administrativă a unui judeţe nu este 

specifică stilului juridic, iar măsura stabilirii unei limite de 20 de 
localităţi învecinate pentru un lot nu este argumentată suficient în 

cadrul Expunerii de motive, nefiind prezentate acele criterii care 

conduc la necesitatea impunerii acestei limite la 20 de localităţi 
învecinate.

Cu privire la textul preconizat pentru lit. d), precizăm că este de 

analizat dacă prin stabilirea în sarcina autorităţii contractante a 

obligaţiei de a utiliza factorul de evaluare „distanţa dintre zona de 

producţie şi locul livrării să nu fie mai mare de 50 de km'" nu se 

restrânge, în fapt, libera concurenţă.
Totodată, recomandăm completarea Expunerii de motive cu 

acele argumente care fac necesară măsura stabilirii ca obligatorii a 

factorilor de evaluare prevăzuţi la lit. d).
12. La actualul articol VII, referitor la norma propusă pentru 

art. 7 alin. (1), pentru corectitudinea exprimării, expresia „constituie 

contravenţiE va fi înlocuită cu sintagma „constituie contravenţie”.
Din aceleaşi considerente, sintagma „între 5.000 şi 30.000 lei” 

trebuie redată sub forma „de la 5.000 lei Ia 30.000 lei”.
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La art. 7 alin. (2), pentru precizie, expresia ..Constatarea 

contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează'^ va fi redactată, 
astfel: „Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute 

la alin. (1) se realizează”.
Precizăm că, pentru asigurarea unei reglementări complete, 

art. 7 trebuie să cuprindă şi norma privind aplicarea, în ceea ce 

priveşte contravenţia prevăzută la alin. (1), a dispoziţiilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001. Pentru acest motiv, după alin. (2) trebuie 

introdus un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:
„(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile 

dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, aprobată cu modifîcări şi completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare.”
13. Cu privire la textul preconizat pentru actualul articol IX, 

semnalăm că, acesta nu are legătură cu actul normativ de bază, în 

cuprinsul căruia ar trebui să fie introdus, în situaţia în care prezentul 
proiect va fi adoptat.

Semnalăm că, ipotezele juridice din prezentul proiect nu implică 

şi modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 

pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 
2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 

acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu modificările şi completările 

ulterioare.
In considerarea acestei observaţii, actualul articol IX se va

elimina.

Bucureşti
Nr. 1112/10.10.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 681/22 aug. 2017

Ordonanţă privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene 
aprobată cu completări prin

O.G. nr. 13/2017

L. nr. 55/2018 M. Of. nr. 210/8 mar. 2018

1 completat prin M. Of. nr. 210/8 mar. 2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 
privind aprobarea participării României la Programul pentru 
şcoli al Uniunii Europene

L. nr. 55/2018 introduce alin. (4) şi (5) la art. /, alin. (2) 
la ari. 2, alin. (3) la art. 3 şi alin. (2) - (5) 
la art. 5

2 aprobată cu 
completări prin

M.Of. nr. 210/8 mar. 2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 
privind aprobarea participării României la Programul pentai 
şcoli al Uniunii Europene

L. nr. 55/2018

3 completat prin M.Of. nr. 925/2 nov. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art, 3 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea 
participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii 
Europene

aprobată prin L.nr. 43/2019

O.U.G. nr. 94/2018 introduce alin. (1_J) la art. 3

M.Of. nr. 187/8 mar. 2019

4 modificări prin IM. Of. nr. 187/8 mar. 2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului- 
nr. 94/2018 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României 
la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

L. nr. 43/2019 aproba O.U.G. nr. 94/20J8

5 modificări prin O.U.G. nr. 121/2020
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 2 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea 
participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii 
Europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind 
redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a 
suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar

aprobată prin L.nr. 53/2021

M. Of. nr. 665/27 iul. 2020 introduce alin. (3) la art. 2

M.Of. nr. 316/29 mar. 2021

6 ,modificări prin L. nr. 53/2021 M. Of. nr. 316/29 mar. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 121/2020 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României 
la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi pentru 
adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de 
produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în 
unităţile de învăţământ preuniversitar

aprobă O.U.G. nr. I2J/2020
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 736/13 sep. 2017

Hotărâre pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru 
stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018

H.G. nr. 640/2017

' modificări prin M. Of. nr. 636/20 iul. 2018
Hotârâre privind stabilirea bugetului pentru implementarea 
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 
pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru 
aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 
2017*2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 
acestuia în anul şcolar 2017-2018

H.G. nr. 533/2018 modifică ari. ] alin. (2). ari. 4 partea 
introductivă a alin. (1). art. 7 alin. (3), ari. 
13 alin. (2). an. 17 alin. (1), art. 23 alin.
0):

introduce alin. (6) la art. 3. art. J7_J; 
abrogă art. 23 alin. (3)

2 modificări prin H.G. nr. 52/2019
Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 640/2017 pentm aprobarea Programului pentru 
şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea 
bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017- 
2018

M. Of. nr. 101/8 feb. 2019 modifică art. 3 alin. (3). an. 4 alin. (3)-(5). 
art. 6 alin. (2), ari. 7 alin. (I). (2), (7) şi (9). 
art. S alin. (I), ari. 9 alin. (!) partea 
introductivă, art. 9 alin. (4). art. 10 alin. 
(1). art. 11 alin. (2). art. 18. art. 21 şi 
modifică anexa nr. 1: 
introduce alin. (4) şi (5) la art. S. alin. (3) 
la art. 11. alin. (4) la art. 15 şi introduce 
anexa nr. 6

3 modificări prin H.G. nr. 559/2019 M. Of. nr. 647/5 aug. 2019
Hotărâre privind stabilirea bugetului pentru implementarea 
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 
pentru anul şcolar 2019-2020, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru 
aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 
2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 
acestuia în anul şcolar 2017-2018

modifică art. 4 alin. (5). art. 25, anexa nr.
2;

«imodificări prin H.G. nr. 678/2020 'M.Of. nr. 760/20 aug. 2020
Hotărâre privind stabilirea bugetului pentru implementarea 
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 
pentru anul şcolar 2020-2021, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr, 640/2017 pentnj 
aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 
2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 
acestuia în anul şcolar 2017-2018

modifică ari. 14 alin. (2) şi art. 17_l alin.
(d):
introduce alin. (3) la art. 12 şi alin. (3_1) la 
aii. 17 1

5 modificări prin H.G. nr. 52/2021
Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru 
şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea 
bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017- 
2018, precum şi pentru stabilirea metodologiei prevăzute la 
art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind 
aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al 
Uniunii Europene

M. Of. nr.211/3 mar. 2021 modifică art. 9 alin. (3); 
introduce alin. (4_1) la ari. 3. Ut. d) la art. 
4 alin. (1). alin. (I_l) şi (2_1) la art. 4. 
alin. (2_1) şi (3_1) - (3_3) la art. 8
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6 modificări prin M. Of. nr. 808/23 aug. 2021
Hotărâre privind stabilirea bugetului pentru implementarea 
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 
pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea 
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi 
pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în 
anul şcolar 2017-2018

H.G. nr. 881/2021 modifică art. 13 alin. (2) şi ari. 17_1 alin.
(4)

Dispune republicarea cu renumerotare

7 modificări prin H.G. nr. 1007/2022 M. Of. nr. 798/11 aug. 2022 modifică art. 4 alin. (1) partea introductivă, 
art. 9 alin. (4), art. 12 alin. (1), ari. 17_î 
alin. (3) şi(3_l), art. 20 alin. (3): 
introduce alin. (1_1) la art. 3. alin. (4_2) 

la art. 3, alin. (2_})-(2_3) la art. 20: 
2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea abrogă art. 17_1 alin. (5) 
acestuia în anul şcolar 2017-2018

Hotărâre privind stabilirea bugetului pentru implementarea 
Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 
pentru anul şcolar 2022-2023, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru 
aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada

Dispune republicarea cu renumerotare
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EVENIMENTE SUFERITE de aclul...

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

Lege privind finanţele publice locale

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

1

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

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

aprobată prin L. nr. 34/2008

introduce alin. (5_J) la art. 63

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

'•imodificări prin O.U.G. nr. 64/2007 M. Of. nr. 439/28 iun. 2007 
Ordonanţă de urgentă privind datoria publică

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

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

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

aprobă O.U.G. nr. 46/2007

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

aprobată prin L. nr. 206/2008

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

introduce Ut. a_l) la art. 33 alin. (4) la 1 
ianuarie 2009, alin. (7_1) şi (7_2) la art. 
33. lit.d) la art. 78 alin. (1), alin. (2_!) la 
art. 78

Dispune republicarea cu renumerotare

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

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

aprobă O.U.G. nr. 28/2008

8 modificări prin 'M.Of. nr. 457/1 iul. 2009 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative 

aprobată cu modificări prin L. nr, 96/2011

O.U.G. nr. 91/2009 modifică art. 82:

introduce alin. (7_1) şi (7_2) la art. 39M.Of. nr. 404/9 iun. 2011

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

aprobată prin L.nr. 47/2010

introduce alin. (J_I) la ari. 61

M.Of. nr. 187/24 mar. 2010
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10 modificări prin M. Of. nr. 761/9 nov. 2009
Lege privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 
afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

L. nr. 329/2009 iudemnizapa prevăzută Ia art. 61 alin. (4) 
este de J%pânâ Io 3J dec. 2010

11 modificări prin L. nr. 47/2010
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar- 
bugetare

M.Of. nr. 187/24 mar. 2010 aprobă O. U. G. nr. } 11/2009

12 completat prin O.U.G. nr. 57/2010
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea unor acte 
normative din domeniul finanţelor publice

aprobată prin L. nr. 22/2011

M. Of. nr. 436/29 iun. 2010 introduce alin. (9_]) şi (9_2) la art. 54

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

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

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

modifică art. 2 pci. 26. 50 şi 51, art. 3 alin. 
(J), art. 5 alin. (2). art. 13, art. 25 Ut. b). 
art. 29. art. 32 alin. (1) - (4). art. 34 alin. 
(2), art. 39 alin. (2) şi (8). ari. 58 alin. (1). 
art. 63 alin. (4), art. 63 alin. (5_1). art. 65 
alin. (1). art. 78 alin. (1) Ut. b) şi d); 
introducepct. 22_1. 22_2. 28_1. 28_2.
44_1 la art. 2. alin. (2) - (6) la art. 2, Ut. e) 
la art. 5 alin. (1), alin. (6) - (8) la art. 14. 
alin. (1 _1) - (1 _3) la art. 24. alin. (2_1) la 
art. 26, alin. (3) la art. 34, alin. (9) şi (10) 
la art. 39. alin. (2) la art. 41, alin. (8) - (15) 
la art. 49. alin. (2_1) la art. 57. alin.
(}_1) - (1_3) la art. 58. alin. (6) la art. 61. 
alin. (4_1), (4_2) şi (10) - (12) la art. 63. 
art. 75_1. art. 76_1. Ut. e) la art. 78 alin. 
(1). alin. (2_2) la art. 78: 
abrogă art. 2pct. 34. art. 26 alin. (7) • (9). 
art. 30 alin. (7). art. 33 alin. (7J). (7_2) şi 
(8). art. 58 alin. (2) - (4). art. 61 alin. (IJ). 
art. 83

Dispune republicarea cu renumerotare

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

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

L. nr. 13/2011 aprobă cu modificări O.U.G. nr. 63/2010şi 
modifică art. 2 pct. 44_1, art. 2 alin. (2) Ut. 
a), art. 2 alin. (4) Ut. b). art. 6 partea 
introductivă, art. 14 alin. (8). art. 30 alin.
(6) . art. 31 alin. (2). art. 33 părţile 
introductive ale alin. (3) şi (6). art. 49 alin.
(7) , anexa:
introduce Ut. e) la art. 2 alin. (5). alin. 

(4_3) la art. 63

15 modificări prin M.Of. nr. 184/16 mar. 2011L. nr. 22/2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din 
domeniul finanţelor publice

aprobă O.U.G. nr. 57/2010
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16 modificări prin O.U.G. nr. 37/2011 M. Of. nr. 285/22 apr. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte 
normative incidente

aprobată prin L.nr. 32/2012

abrogă avt. 80 alin. (!) Iii. c)

M. Of. nr. 181/21 mar. 2012

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

aprobă cu modificări O.V.G. nr. 91/2009

18 modificări prin O.U.G. nr. 102/2011 M.Of. nr. 854/2 dec. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale

aprobată prin L. nr. 156/2012

modifică ari. 32 alin. (J)-(4), art. 33 alin.
(3) şi (6)

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

19 modificări prin O.U.G. nr. 47/2012 M. Of. nr. 635/6 sep. 2012 modifică art. 14 alin. (S). art. 22 alin. (1).
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor art. 32 alin. (J) teza introductivă, art. 33 
acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare alin. (3) Ut. b), alin. (5) şi alin. (6) Ut. h). 

art. 51 alin. (1). art. 63 alin. (4_3), art. 7S 
alin. (]) Ut. b) şi c);
introducepct. 4_J la ari. 2 alin. (1). alin.
(9) la art. 14. alin. (}3J)‘(13_10) la art. 49

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

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

20 modificări prin L. nr. 156/2012 M. Of. nr. 680/1 oct. 2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale

aprobă O.V.G. nr. 102/20]]

21 modificări prin L. nr. 187/2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 modifică, la data de I februarie 2014. art.
•77

Dispune republicarea cu renumerotare

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

22 modificări prin L. nr. 98/2013 IM. Of. nr. 213/15 apr. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

aprobă O.V.G. nr. 47/2012 şi modifică art.
63 alin. (4_3):
introduce art. 4 l.art.4 2

23 modificări prin M.Of. nr. 299/24 mai 2013
Ordonanţă de urgenţă privind criza financiară şi insolvenţa 
unităţilor administrativ-teritoriale

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

O.U.G. nr. 46/2013 modifică ari. 74 alin. (I). (4). (6). (7), (8). 
(10) şi (12). an. 75 alin. (1). (7) şi (15), art. 
78 alin. (1) Ut. c)

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

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

aprobată cu completări prin L. nr. 28/2014

modifică ari. 49 alin. (I3_9)

M.Of. nr. 201/21 mar. 2014
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25 completat prin O.U.G. nr. 18/2014 iM.Of. nr. 305/24 apr. 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri 
privind activitatea Regiei Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea 
regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor 
acte normative

introduce art. 35 J

26 modificări prin O.U.G. nr. 14/2015 M. Of. nr. 374/28 mai 2015
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. 
(7_2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

aprobată prin L. nr. 355/2015

modijică art. 39 alin. (7_2)

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

27 completat prin O.U.G. nr. 41/2015 M. Of. nr. 733/30 sep. 2015 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

aprobată cu modificări şi L. nr. 112/2016 
completări prin

introduce alin. (2) la ari. 82

M.Of. nr. 408/30 mai 2016

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

L. nr. 355/2015 aproba O.U.G. nr. 14/2015

29 modificări prin L. nr. 35/2016
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor 
admlnistrativ-teritoriale

M. Of. nr. 219/24 mar. 2016 modifica art. 74 alin. (1) partea 
introductiva şi Ut. a), art. 75 alin. (1) 
partea introductivă şi Ut. a)

30 completat prin M. Of. nr. 408/30 mai 2016L. nr. 112/2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şl pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 41/2015 şi introduce alin. (3) la ait. 82

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

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

32 completat prin O.U.G. nr. 9/2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare in anul 
2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 115/2017 
completări prin

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

M. Of. nr. 403/29 mai 2017

33 completat prin O.U.G. nr. 11/2018 M. Of. nr. 207/7 mar. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri bugetare 
şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale

aprobată cu modificări prin L. nr. 187/2018

introduce alin. (13) la art. 63

M.Of. nr. 639/23 iul. 2018
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34 modificări prin L nr. 52/2018 M. Of. nr. 213/9 mar. 2018
Lege pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001

modifică ari. 35_1 alin. (1) partea 
introductivă şi Ut. a)

35 completat prin M. 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 şi L. nr. 13/2019 
completări prin

O.U.G. nr. 89/2018 introduce alin. (J4)-(]7) Ia art. 63

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

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

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

Pentru anul 2018, termenul prevăzut Ia art. 
63 alin. (14) din Legea nr. 273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu completările aduse prin 
prezenta ordonanfă de urgenjă se 
înlocuieşte cu dala de 15 octombrie 2018 şi 
termenul prevăzut la an. 63 alin. (15) din 
aceeaşi lege se înlocuieşte cu data de 31 
octombrie 2018.

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

37imodificări prin L. nr. 305/2018 M. Of. nr. 1053/12 dec. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru modificarea 
alin. (5) al art. 15 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001

modifică art. 35_1 alin. (1) partea 
introductivă şi Ut. a): 
introduce art. 35 2

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

M.Of. nr. 1116/29 dec. 2018 introduce alin. (18) la ari. 63

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

39 modificări prin L. nr. 286/2020 M. Of. nr. 1201/9 dec. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale

modifică art. 32 alin. (1) şi (2) şi art. 33 
alin. (3) partea introductivă: 
introduce alin. (7_I) la art. 32: 
abrogă art. 32 alin. (5)

40 modificări prin O.U.G. nr. 20/2022 M. Of. nr. 231/8 mar. 2022
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentnj stabilirea unor măsuri de 
sprijin şi asistenţă umanitară

modifică art. 15 alin. (2). art. 36 alin. (1); 
introduce alin. (3) la art. 36

41 imodificări prin M. Of. nr. 282/23 mar. 2022 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative

modifică art. 15 alin. (2) şi art. 36 alin. (1) 
şi (3)

O.U.G. nr. 28/2022
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42 completat prin L. nr. 246/2022 M. Of. nr. 745/25 iul. 2022
Lege privind zonele metropolitane, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

introduce ari. 32_1 (Ia data de 1 ianuarie 
2023)

Prevederile ari. 32_J alin. (I) din Legea 
nr. 273/2006privind finanţele publice locale, 
publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 618 
din J8 itdie 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, intră în vigoare 
începând cu I ianuarie 2024.

Consiliul Legislativ - 26 septembrie 2022 Pag. 6 din 6


