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AVIZ
referitor la propunerea legislativă privind 

CODUL ELECTORAL AL ROMÂNIEI

Analizând propunerea legislativă privind CODUL 

ELECTORAL AL ROMÂNIEI (b571/20.09.2022), transmisă de 

Secretarul General al Senatului cu adresa nr. XXXV/4388/27.09.2022 

şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. Dl 108/28.09.2022,

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 de reglementare adoptarea 

Codului electoral.
2. Prin conţinutul său normativ, propunerea face parte din 

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

lit. a), b), d) şi o) din Constituţia României, republicată. în aplicarea 

prevederilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală, prima Cameră 

sesizată este Senatul pentru dispoziţiile circumscrise domeniilor 

prevăzut la art. 73 alin. (3) lit. a), b) şi d) din Legea fundamentală şi 
Camera Deputaţilor pentru dispoziţiile circumscrise domeniului 

prevăzut la art. 73 alin. (3) lit. o) din Constituţia României.
Faţă de cele de mai sus, devin incidente prevederile art.75 alin. (4) 

şi (5) din Legea fundamentală, referitoare la întoarcerea legii.
3. Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
4. Proiectul conţine unele dispoziţii care trebuie reanalizate 

întrucât nu sunt în acord cu Legea fundamentală sau cu jurisprudenţa 

Curţii Constituţionale, astfel:



4.1. La art. 4 alin. (1), textul propus este contrar principiului 

periodicităţii alegerilor întrucât condiţionează organizarea alegerilor de 

existenţa unui număr minim de competitori electorali, fiind susceptibil 

astfel de încălcarea art. 1 alin. (3) din Legea fundamentală, referitor la 

caracterul democratic al statului.
în acest sens, menţionăm că, prin Decizia nr. 240/2020, Curtea 

Constituţională a reţinut următoarele:
.^Periodicitatea alegerilor este unul dintre fundamentele înseşi ale 

ideii de democraţie [art. 1 alin. (3) din Constituţie], asigură exprimarea 

voinţei poporului, fundament al puterii de stat, legitimează exercitarea 

puterii de stat şi previne acapararea acesteia de cei care sunt vremelnic 

înzestraţi cu exercitarea puterii de stat. (...) Astfel, regula periodicităţii 

alegerilor este consacrată la nivel constituţional, în mod expres în 

privinţa Parlamentului şi Preşedintelui României şi, în mod implicit, 
pentru autorităţile administraţiei publice locale alese"".

Totodată, condiţia impusă la alin. (2) este de natură a aduce 

atingere dispoziţiilor art. 2 alin. (1), din Constituţie, referitoare la 

exercitarea prin referendum a suveranităţii naţionale. De altfel, 
componenţa administraţiei electorale este prevăzută chiar de prezentul 

cod. Prin urmare, numirea membrilor administraţiei electorale din 

partea unui singur partid poate fi evitată prin chiar dispoziţiile din 

prezentul cod care reglementează aspectele respective.
Recomandăm fie eliminarea principiului propus la art. 4, fie 

reformularea acestuia astfel încât să nu contravină regulii periodicităţii 

alegerilor şi să nu creeze premisele împiedicării exercitării suveranităţii 

naţionale prin referendum.
4.2. La art. 7 alin. (2), norma nu are în vedere jurisprudenţa Curţii 

Constituţionale referitoare la posibilitatea prelungirii mandatelor. 
Astfel, prin Decizia nr. 678/2020, Curtea Constituţională a constatat că 

„stabilirea datei alegerilor după expirarea mandatului Parlamentului se 

face prin lege organică, iar înainte de expirarea mandatului 

Parlamentului, prin lege ordinară”.
4.3. La art. 29 alin. (2) teza a treia este contrară art. 62 alin (2) 

din Constituţie, potrivit cărora organizaţiile cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale, care nu întrunesc în alegeri numărul de voturi 

pentru a fi reprezentate în Parlament, au dreptul la câte un loc de 

deputat, în condiţiile legii electorale.
4.4. La art. 159, norma nu este conformă cu dispoziţiile art.70 

alin. (2) din Legea fundamentală care enumeră exhaustiv cauzele de 

încetare a mandatului de deputat sau de senator.
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4.5. La art. 161 alin. (5), norma potrivit căreia numărul 

mandatelor de senatori şi deputaţi este stabilit prin hotărâre a Autorităţii 

Electorale Permanente este contrară dispoziţiilor art. 62 alin. (3) din 

Constituţie, potrivit cărora „Numărul deputaţilor şi al senatorilor se 

stabileşte prin legea electorală, în raport cu populaţia ţării”.
5. Referitor la obiectul de reglementare, constatăm că prezentul 

demers legislativ codifică legile care reglementează toate tipurile de 

alegeri precum organizarea şi desfăşurarea referendumului, însă 

cuprinde mai multe dispoziţii care excedează domeniului de 

reglementare al prezentului proiect, astfel:
5.1. La Capitolul III intitulat „Partidele Politice” (art. 12 - 30) şi 

primul Capitol IV intitulat „Alianţele realizate de partidele politice” 

(art. 31 - 33) prezentul cod cuprinde reglementări în materia 

organizării şi funcţionării partidelor politice, fără însă a abroga 

Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată. Deşi paralelismul 

legislativ instituit ar putea fi eliminat prin inserarea în dispoziţiile finale 

ale prezentului cod a unei norme de abrogare a legii menţionate mai sus, 
apreciem că includerea în proiect a dispoziţiilor în materia organizării 

şi funcţionării partidelor politice excedează obiectului de 

reglementare a unui cod electoral.
Sub rezerva observaţiei de mai sus, codificarea apare ca fiind 

incompletă prin neincluderea în proiect şi a Legii nr. 334/2006 privind 

finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, 
trimiterea cuprinsă în art. 30 din proiect la dispoziţiile acestei legi 

relevând legătura organică între prevederile referitoare la organizarea şi 
funcţionarea partidelor politice şi cele referitoare la finanţarea acestora.

5.2. La art.134, preluarea dispoziţiilor constituţionale referitoare 

la durata mandatului Preşedintelui României excedează domeniului de 

reglementare al legii, în general.
5.3. La art. 170 alin. (1) şi (3) excedează domeniului de 

reglementare al unei legi electorale, fiind de domeniul de 

reglementare al Codului administrativ. Reiterăm observaţia şi pentru 

art. 176,177,188,189,192,193,216 şi 218.
6. In ceea ce priveşte structura proiectului, constatăm că un număr 

mare de articole sunt formulate prin gruparea în acelaşi articol a unor 

alineate cuprinse actualmente în articole distincte din legile supuse 

codificării sau din reglementări inlfalegale, la care se adaugă unele 

dispoziţii noi, fără a se respecta prevederile art. 48 alin. (1) din 

Legea nr. 24/2000, potrivit cărora alineatele din cuprinsul articolelor 

reglementează ipoteze juridice care decurg din dispoziţia principală.
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cu consecinţa neasigurării unei succesiuni logice a ideilor în cadrul 

articolului şi a coerenţei reglementării. In acest sens, redăm cu titlu de 

exemplu, următoarele:
6.1. La art. 12, textul propus pentru alin. (2) teza întâi, nu 

reprezintă o normă juridică, iar, alin. (3), (8) şi (10) vizează aspecte care 

nu se circumscriu denumirii marginale a articolului întrucât ţin de 

organizarea partidelor, nu de funcţionarea acestora.
6.2. La art. 16, semnalăm că alin. (3) nu se încadrează, prin 

conţinutul său normativ, în obiectul de reglementare al articolului, ci 

ţine de domeniul de reglementare al art. 13 alin. (2).
6.3. La art. 29 alin. (2), norma nu se încadrează, prin conţinutul 

său normativ, în obiectul de reglementare al art. 29.
6.4. La art. 46 alin. (1), prin care se urmăreşte gruparea pe 

domenii a atribuţiilor Autorităţii Electorale Permanente, preluându-se 

unele texte din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii 

Electorale Permanente, referitoare la atribuţiile compartimentelor 

acestei autorităţi, menţionăm că unele dintre atribuţii nu se circumscriu 

domeniilor în care sunt încadrate. Astfel, atribuţiile de la lit. b) pct. XII, 
XIV sau XVIII, nu se circumscriu domeniului normativ, al aplicării 

unitare a legislaţiei şi al contenciosului electoral.
6.5. Semnalăm existenţa unor articole alcătuite dintr-un număr 

mare de alineate, cum este cazul art. 39 care este structurat în 18 

alineate, art. 81 care are 20 de alineate sau, mai ales art. 186 alcătuit 

din 33 de alineate, aspect care nu este conform cu prevederile art. 48 

alin. (4) teza finală din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, potrivit cărora, pentru claritatea, concizia şi 
caracterul unitar al textului unui articol se recomandă ca acesta să nu 

fie format dintr-un număr mare de alineate.
7. Proiectul conţine mai multe dispoziţii lipsite de claritate, 

precizie şi previzibilitate.
7.1. La art. 2 lit. b), norma este neclară întrucât noţiunea de 

„competitor electoral” include, potrivit definiţiei de la lit. r), şi noţiunile 

de „partid politic” si „candidat independenf’.
La lit. d), constatăm că definiţia propusă a fost preluată din Legea 

nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European, motiv pentru care nu reglementează şi dreptul 

cetăţenilor Uniunii Europene de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile 

administraţiei publice locale, drept prevăzut de Legea nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru 

modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi
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pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali. Se impune reanalizarea şi reformularea normei.
Observaţia este valabilă în mod corespunzător şi pentru lit. z).
La lit. j), semnalăm că folosirea sintagmei „competitor electoral” 

este imprecisă având în vedere că această noţiune cuprinde inclusiv 

noţiunea de „candidat independent” iar candidaţii independenţi nu pot 

face parte din alianţe. Se impune reformularea normei. Reiterăm 

observaţia şi pentru lit. k).
La lit. x), semnalăm că norma este lipsită de claritate prin 

utilizarea sintagmei „alte formaţiuni politice”. Recomandăm fie 

definirea acestei noţiuni, fie înlocuirea acesteia cu enumerarea concretă 

a structurilor avute în vedere.
La lit. y) textul nu are în vedere şi posibilitatea stabilirii datei 

alegerilor prin lege.
7.2. La art. 6-11, apreciem că textele propuse nu enunţă 

principii. Menţionăm că, prin Decizia nr. 80/2014, Curtea 

Constituţională a statuat că .principiile generale ale unui sistem sunt 

definite ca reprezentând un ansamblu de propoziţii directoare cărora 

le sunt subordonate structura şi dezvoltarea acelui sistemă
1.3. Sub rezerva observaţiei de mai sus, la art. 6 alin. (2), 

sintagma „asigură corectitudinea procesului electoral” este echivocă. 
Corectitudinea procesului electoral nu poate fi asigurată de competitorii 

electorali, aceştia fiind participanţi la acest proces şi având obligaţia 

respectării dispoziţiilor în materie. De asemenea, nici observatorii nu 

asigură corectitudinea procesului electoral, aceştia urmărind modul în 

care este asigurată corectitudinea procesului electoral.
7.4. La art. 9 alin (2), sintagma „persoanele care sunt membri ai 

Curţii Constituţionale” este lipsită de claritate. Menţionăm că art. 40 

alin. (3) din Constituţie se referă la, judecătorii Curţii Constituţionale”. 
Se impune reformularea textului. Reiterăm observaţia şi pentru art. 17 

alin. (1), precum şi pentru toate situaţiile similare din cuprinsul 

proiectului.
La alin. (3), semnalăm că numai cetăţenii români pot ocupa 

funcţia de deputat, senator sau de preşedinte al României.
7.5. La art. 28, după alin. (6), trebuie introdusă o normă care să 

prevadă un termen pentru trimiterea la tribunalul competent a statutului 

şi a programului politic modificate. Menţionăm că verificarea de către 

tribunal a modificărilor respective de către tribunal ar trebui să fie 

obligatorie, nu la sesizarea Autorităţii Electorale Permanente, devreme

5



ce forma de bază a respectivelor acte a fost verificată de tribunal cu 

ocazia înregistrării partidului.
7.6. La art. 29 alin. (1), norma nu este suficient de clară în ceea 

ce priveşte regimul juridic aplicabil organizaţiilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale.
7.7. La art. 32, apreciem că, întrucât cererea de înregistrare a 

partidelor se soluţionează de instanţă, pentru identitate de raţiune, tot 

instanţa trebuie să soluţioneze şi cererea de înregistrare a alianţelor 

politice.
7.8. La art.36, reglementarea este incompletă. Astfel, deşi la 

alin. (1) se enumeră mai multe cazuri în care se realizează radierea din 

Registrul Electoral a unui alegător, alineatele următoare se referă la 

procedura de radiere ca urmare a decesului şi a pierderii cetăţeniei, fără 

a face vreo referire şi la cazul în care această operaţiune se realizează 

ca urmare a interzicerii exercitării dreptului de a alege sau datorită 

punerii sub interdicţie.
Sugerăm completarea articolului cu norme care să reglementeze 

şi aspectele semnate mai sus.
7.9. La art. 39 alin. (1), norma nu poate avea o formulare generală 

întrucât nu se poate aplica pentru toate tipurile de alegeri, ci doar pentru 

acelea la care cetăţenii statelor membre ale Uniunii europene, altele 

decât România, au drept de vot.
Observaţia este valabilă şi pentru art. 40 alin. (1), text care nu 

ţinea seama de faptul că, în funcţie de tipul alegerilor, întinderea 

circumscripţiei electorale este diferită.
7.10. La art. 45 alin. (1), norma este lipsită de claritate întrucât, 

pe de o parte, textele propuse nu au o formulare specifică normelor care 

enumeră funcţii ale unor autorităţi publice, iar pe de altă parte, 
enumerarea cuprinde şi atribuţii (de exemplu, textul propus la lit. d)).

7.11. La art. 63 alin. (6), norma nu poate fi aplicată la alegerile 

parlamentare, unde există circumscripţii cu un număr mic de mandate, 
în special pentru alegerea Senatului.

7.12. La art. 93, reglementarea este neclară, întrucât din 

redactarea normelor nu rezultă tipul răspunderii incidente în cazul 

nerespectării de către radiodifuzori a dispoziţiilor prevăzute la alin. (1).
Totodată, stabilirea sancţiunilor prin trimitere generică la 

dispoziţiile Legii audiovizualului nr. 504/2002 nu întruneşte cerinţele 

de claritate şi previzibilitate specifice normelor sancţionatorii, astfel 

încât trebuie reanalizată şi reformulată în mod corespunzător.
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Precizăm că la reformularea textelor, pentru evitarea instituirii 

unor reglementări paralele, trebuie să se aibă în vedere şi faptul că 

nerespectarea unora dintre dispoziţiile prevăzute la alin. (1) este 

prevăzută drept contravenţie în cuprinsul art. 240 lit. aa) şi cc).
7.13. La art. 99, nu este clar cum pot fi aplicate normele propuse 

în cazul fiecărui tip de alegeri.
7.14. La art. 136 alin. (1), constatăm că formularea propusă, 

respectiv „veghează la respectarea în întreaga ţară a prevederilor 

privind alegerea Preşedintelui României şi confirmă rezultatele 

sufragiului” este diferită de formularea art. 146 lit. f) din Constituţia 

României, republicată, respectiv, „veghează la respectarea procedurii 

pentru alegerea Preşedintelui României şi confirmă rezultatele 

sufragiului”, putând conduce la interpretări echivoce.
7.15. La art. 143 alin. (1), sintagma „... şi îndeplineşte celelalte 

atribuţii, ...” nu îndeplineşte cerinţele privind claritatea şi 
previzibilitatea normelor juridice.

La alin. (3), norma constituie un paralelism legislativ faţă de 

dispoziţiile art. 115 alin. (2), care, fiind plasată în partea generală a 

codului, este aplicabilă inclusiv consemnării rezultatelor alegerii 

Preşedintelui României.
7.16. La art. 146 alin. (4), sintagma, „... se face până la data 

prevăzută de lege ...” este lipsită de precizie.
7.17. La art. 161 alin. (6), norma are caracter echivoc întrucât nu 

menţionează dispoziţiile de la care se instituie excepţia. In plus, soluţia 

legislativă preconizată ar putea fi contrară prevederilor art. 62 alin. (3) 

din Constituţie, care impun ca numărul senatorilor şi deputaţilor să fie 

stabilit „în raport cu populaţia ţării”, fiind de analizat dacă stabilirea 

numărului de mandate pentru cetăţenii români din diaspora în raport de 

numărul acestora, este compatibilă cu norma constituţională 

menţionată.
7.18. La art. 197 alin. (2) şi (3), semnalăm că normele 

preconizate se referă la alegerile anticipate, deşi întreaga secţiune a 2- 

a reglementează alegerile parţiale.
8. Proiectul conţine mai multe trimiteri greşite prin indicarea unor 

elemente structurale inexistente sau prin referirea la noţiuni 

nereglementate de respectivele norme la care se face trimitere, astfel:
8.1. La art. 47 alin. (1) lit. b), semnalăm că norma de trimitere la 

art. 67 alin. (1) lit. d) este greşită, deoarece respectivul alineat nu 

cuprinde enumerări.
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8.2. La art. 58 alin. (11), trimiterea la „prevederile Legii 

nr. 188/1999” este greşită, deoarece acest act normativ a fost abrogat 

prin Codul administrativ.
8.3. La art. 61 alin. (8) trimiterea la alin. (4) lit. a) -g) este greşită 

deoarece respectivul alineat nu cuprinde enumerări.
8.4. La art. 62 alin. (10), semnalăm că norma de trimitere la 

„acordarea veniturilor bugetare prevăzute la alin. (1) şi (2)” nu este 

corectă, deoarece la respectivele alineate nu sunt prevăzute venituri 

bugetare.
8.5. La art. 67 alin. (3) lit. c), în legătură cu formularea la

„declaraţiile de avere şi de interese ale candidaţilor, prevăzute de anexa 

la Legea nr. 115/1996, cu modificările şi completările ulterioare ...”, 
menţionăm faptul că respectivele declaraţii se regăsesc în anexele la 

Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea 

altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
8.6. La art. 76 alin. (2), norma de trimitere la Capitolul V este 

eronată întrucât acesta nu reglementează ordinea înscrierii candidaţilor 

pe buletinul de vot.
8.7. La art. 81 alin. (15), trebuie reformulată norma de trimitere 

la „alin. (16)”, întrucât respectivul alineat nu reglementează acordarea 

unei indemnizaţii.
Reiterăm observaţia şi pentru alin. (19), care face trimitere la 

„plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (15)-(17)”, deşi aceste alineate 

nu reglementează plata unor indemnizaţii.
8.8. La art. 95 alin. (4), trimiterea la „termenul prevăzut de 

art. 119 alin. (1)”, este greşită întrucât acesta nu prevede un termen.
8.9. La art. 106 alin. (19) trimiterea la „spaţiul de protecţie al 

secţiei de votare prevăzut la alin. (11)” este greşită, respectivul alineat 

nefacând referire la un spaţiu de protecţie.
8.10. La art. 120 alin. (1) trimiterea la „art. 195 alin (4)”, este 

greşită deoarece respectivul alineat care nu există,
8.11. La art. 129 alin. (6), trimiterea la „art. 119 alin. (2) şi (4)” 

este greşită întrucât respectivele elemente structurale nu prevăd termene 

de elaborare şi adoptare a unor acte normative.
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8.12. La art. 240 lit. t), semnalăm că norma de trimitere la art. 81 

alin. (1) este eronată, acesta nereferindu-se la obligaţiile primarilor 

privind staţiile de afişaj electoral.
La lit. y), trimiterea la „art. 38 alin. (1) lit. c)” este greşită întrucât 

respectivul alineat nu cuprinse o enumerare marcată cu litere.
La lit. z), trimiterea la art. 10 este greşită, întrucât respectivul 

articol nu stabileşte obligaţii a căror încălcare să poată constitui 

contravenţie.
La lit. jj), trimiterea la art. 126 este eronată, întrucât textul nu se 

referă la condiţiile de acreditare .
La lit. pp) semnalăm că din trimiterea la art. 86 alin. (1) nu rezultă 

care este fapta săvârşită de competitorii electorali care constituie 

contravenţie. în plus, semnalăm că trimiterea la art. 86 alin. (2) este 

greşită, întrucât respectiva normă nu stabileşte o obligaţie în sarcina 

competitorilor electorali.
8.13. La anexa nr. 4, referitor la norma de trimitere la art. 2 lit. a)-c) 

din Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar 

şi deconspirarea Securităţii, semnalăm că lit. c) a fost abrogată prin 

Legea nr. 293/2008.
9. Sub rezerva celor de mai sus, la actuala formă a proiectului, 

din punct de vedere al redactării în acord cu normele e tehnică 

legislativă formulăm următoarele observaţii şi propuneri:
9.1. La titlu, în acord cu uzanţele normative, recomandăm 

reformularea acestuia astfel „Lege privind Codul electoral”. Observaţia 

este valabilă şi pentru Expunerea de motive, unde, totodată, se va 

elimina sintagma „Titlul complet: Lege pentru adoptarea Codului 

Electoral al României, privind alegerile prezidenţiale, parlamentare, 
europarlamentare, alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
referendumul şi pentru organizarea şi funcţionarea administraţiei 

electorale”
9.2. La art. 1 în acord cu terminologia utilizată în alte acte 

normative, recomandăm reformularea denumirii marginale astfel: 

„Obiectul de reglementare”.
De asemenea, pentru corectitudinea redactării, sintagma „al 

partidelor politice” se va reda sub forma „ale partidelor politice”.
9.3. La art. 2 lipseşte denumirea marginală a articolului, respectiv

„Definiţii”.
De asemenea, deoarece sunt definiţi atât termeni cât şi expresii, 

sintagma „termenii de mai jos” se va înlocui cu sintagma „termenii şi 
expresiile de mai jos”.
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Totodată, întrucât noţiunile definite sunt cuprinse într-o 

enumerare, pentru rigoarea redactării, primul cuvânt al noţiunii care se 

defineşte, precum şi primul cuvânt din debutul definiţiei trebuie redate 

cu iniţială mică, conform următoarelor modele:
a) act de identitate - document
b) afiş electoral - material tipărit
c) alegător - cetăţeanul român cu drept de vot;
d) alegător comunitar - orice cetăţean
Aceste modele de redactare sunt valabile pentru toţi termenii şi 

expresiile care sunt definite.
Semnalăm şi faptul că termenii şi expresiile care sunt definite sunt 

prezentate în ordine alfabetică cu excepţia lit. hh). Este de analizat dacă 

enumerarea nu ar trebui revăzută şi sub acest aspect.
La lit. d), recomandăm actualizarea sintagmei „alegător 

comunitar” prin înlocuirea acesteia cu formularea „alegător din state 

membre ale Uniunii Europene”.
Observaţia este valabilă în mod corespunzător şi pentru lit. z).
La definiţia de la lit. 1) a expresiei „buletin de vot” este de analizat 

dacă textul nu ar trebui să se refere la toate categoriile de alegători astfel 

cum sunt ele definite anterior, inclusiv la alegătorul comunitar şi cel 

resortisant, care utilizează şi ei buletine de vot în cazul alegerilor la care 

participă.
La lit. u), pentru uniformitatea redactării, sugerăm eliminarea 

sintagmei „Se determină ca” din debutul definiţiei. Din acelaşi 

considerent, la lit. v) sugerăm eliminarea sintagmei „Prin minoritate 

naţională se înţelege acea” din debutul definiţiei.
La lit. w), pentru corectitudinea redactării, termenul definit se va 

scrie la singular.
La lit. gg), pentru utilizarea unei terminologii unitare, sintagma 

„competitor politic” se va înlocui cu formularea „competitor 

electoral”, definită la lit. r). Observaţia este valabilă pentru tot
cuprinsul proiectului.

9.4. La art. 9 alin. (2), deoarece se face trimitere la o normă din 

proiect, sintagma „din prezentul cod” va fi eliminată, ca superfluă, 
observaţie valabilă pentru toate situaţiile similare din proiect.

9.5. La art. 10 alin. (3), pentru o informare completă şi unitară pe 

parcursul proiectului, după sintagma „Constituţia României” se va 

introduce termenul „republicată”, observaţie valabilă pentru toate 

situaţiile similare.
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9.6. în ceea ce priveşte Capitolul III intitulat „Partidele Politice” 

(art. 12 - 30) şi primul Capitol IV intitulat „Alianţele realizate de 

partidele politice” (art. 31 - 33) este de analizat care va fi relaţia între 

normele din acest capitol şi Legea partidelor politice m. 14/2003, 
republicată, pentru a se evita un paralelism legislativ.

Precizăm că asupra respectivei legi nu sunt propuse intervenţii 

legislative prin prezentul proiect, deşi reglementează aspecte similare 

ca cele din cadrul Capitolului III şi primul Capitol IV.
9.7. La art. 17 se constată că cifra 5 este folosită pentru marcarea 

două alineate consecutive. Pe care consecinţă, se impune revederea 

marcării alineatelor art. 5,
9.8. La art. 19 alin. (2), pentru rigoarea exprimării, sintagma „din 

Codul penal” se va scrie sub forma „din Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare”.
La alin. (4), deoarece apartenenţa anexelor prezentul proiect este 

reglementată în cadrul art. 249, sintagma „care face parte integrantă din 

prezentul cod” se va elimina, observaţie valabilă pentru toate situaţiile 

similare.
9.9. La art. 24 alin. (9), pentru rigoarea redactării, sintagma 

„art. 20-21” se va scrie sub forma „art. 20 şi 21”, observaţie valabilă, în 

mod corespunzător, pentru toate situaţiile similare când se face trimitere 

la două elemente de structură consecutive.
9.10. La art. 30 alin. (1), deoarece este la prima menţionare, 

trebuie redat titlul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii 

partidelor politice şi a campaniilor electorale.
9.11. Semnalăm că două capitole sunt marcate ca fiind Capitolul 

IV. Ca urmare, se impune ca cel care debutează cu art. 34 să fie 

Capitolul V, aspect care impune renumerotarea marcării capitolelor 

ulterioare în mod corespunzător.
9.12. La art. 36 alin. (8) prin care se stabileşte radierea în caz de 

pierdere a cetăţeniei, considerăm că sintagma „care au împlinit 18 ani” 

este superfluă, deoarece, sub această vârstă, cetăţeanul nu este înscris 

în Registru pentru a putea fi radiat.
9.13. La art. 39 alin. (2), pentru rigoarea exprimării, sintagma 

„din Noul Cod Penal” se va scrie sub forma „din Legea nr. 286/2009, 
cu modificările şi completările ulterioare”.

Reiterăm această observaţie pentru toate situaţiile similare din
proiect.
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9.14. La art. 43, pentru rigoarea redactării, pentru a include în 

administraţia electorală toate birourile electorale, considerăm că 

termenul „birouri” trebuie scris sub forma „birourile”.
9.15. La art. 44 alin. (6), pentru a asigura normei un caracter 

complet, apreciem că este necesară prevederea unui termen în interiorul 

căruia să fie adoptată hotărârea Guvernului la care se face referire.
Reiterăm această observaţie pentru toate situaţiile similare când 

nu este stabilit un termen pentru adoptarea actelor care sunt prevăzute 

a fi emise în aplicarea prezentului proiect.
9.16. Referitor la structura art. 46, apreciem că aceasta trebuie 

revăzută în acord cu prevederile art. 49 alin. (2) din Legea nr. 24/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora 

„o enumerare distinctă, marcată cu o literă, nu poate cuprinde, la rândul 

ei, o altă enumerare şi nici alineate noi”.
Ca urmare, sugerăm ca iniţial să fie prevăzute domeniile de 

activitate ale Autorităţii Electorale Permanente, iar ulterior, pentru 

fiecare domeniu în parte, să fie precizate atribuţiile acestei instituţii.
De asemenea, la indicarea atribuţiilor care vor reveni Autorităţii 

Electorale Permanente este necesar să se aibă în vedere prevederile 

prezentului proiect pentru a se putea realiza o corelare între norme.
Astfel, cu titlu de exemplu, menţionăm că deşi la actuala normă 

de la art. 46 alin. (1) lit. b) pct. (xiv) se prevede atribuţia de a veghea la 

respectarea legii privind organizarea şi desfăşurarea referendumurilor 

locale, aceste aspecte sunt reglementare chiar în prezentul proiect 

începând cu art. 202, nefiind vorba astfel de un act normativ separat, 
astfel cum se deduce din norma analizată. Precizăm şi faptul că Legea 

nr. 3/2000 prin care sunt reglementare actualmente organizarea şi 
desfăşurarea referendumului, este propusă pentru abrogare prin 

prezentul proiect, a se vedea art. 248 lit. a).
9.17. La art. 48, pentru precizia şi claritatea normei, apreciem că 

ar trebui să se menţioneze faptul că Biroul Electoral Central se 

constituie la nivel naţional.
De asemenea, în acord cu prevederile Legii nr. 24/2000, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în locul 

instituţiei derogării, care este specifică de la un act normativ la altul, 
trebuie folosită cea a excepţiei. Reiterăm observaţia şi pentru art. 63 

alin. (4).
9.18. La art. 50, din considerente de ordin gramatical, termenii 

„Electorale” şi „Judeţene” din denumirea articolului vor fi redactate cu iniţială 

mică, astfel cum se procedează la norma de la alin. (1) a acestui articol.
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De asemenea, se remarcă şi modalitatea diferită de redactare a 

sintagmei „Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti” care este scrisă 

în trei variante în cadrul articolului.
La alin. (8), pe lângă caracterul declarativ al normei, constatăm 

că nici acordul gramatical nu este unul corect.
9.19. Deoarece art. 53 şi 55 sunt structurate într-un singur alineat, 

acesta nu trebuie marcat prin sintagma „(1)”, care va fi astfel eliminată. 
Reiterăm această observaţie pentru toate situaţiile similare în care un 

articol este alcătuit dintr-un singur alineat.
9.20. La art. 61 alin. (7), pentru claritatea normei, recomandăm 

reformularea expresiei „şi care nu a fost exclusă din corpul experţilor 

electorali, sub condiţia ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 6 luni 

înaintea examenului”.
9.21. La art. 67 alin. (3) lit. c), pentru precizie, propunem ca 

citarea celor două acte normative să se facă şi prin indicarea titlurilor 

acestora.
9.22. La art. 70 alin. (3), pentru fluenţa normei, propunem ca 

sintagma „Metodologia de aplicare a alin. (l)-(2)...” să fie înlocuită de 

sintagma „Metodologia de aplicare a dispoziţiilor alin. (l)-(2)...”.
Observaţia este valabilă pentru toate situaţiile asemănătoare.
9.23. La art. 71 alin. (2), pentru rigoarea redactării, propunem 

eliminarea sintagmei „din prezentul cod”, regăsită după norma de 

trimitere la „Titlului III”, ca inadecvată.
La alin. (3), pentru coerenţă, propunem ca termenul „constatau” 

să fi redactat „constată”.
9.24. La art. 72 alin. (10), în legătură cu norma de trimitere la 

„Capitolului VI din partea specială a prezentului cod”, având în vedere 

că fiecare titlul cuprinde capitole numerotate în ordine crescătoare 

începând cu cifra I, este necesară menţionarea Titlului din care face 

parte respectivul capitol.
Reiterăm observaţia pentru toate situaţiile similare.
9.25. La art. 77 alin. (3), precizăm faptul că denumirea corectă a 

ministerului citat este „Ministerul Afacerilor Interne”, fiind necesară 

revederea.
Observaţia este valabilă şi pentru art. 95 alin. (13), pentru 

„Ministerul Finanţelor Publice”, care va fi scris „Ministerul 

Finanţelor”, dar şi pentru art. 103 alin. (4), pentru „Ministerului 

Administraţiei şi Internelor”.
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9.26. La art. 79 alin. (6), cu privire la norma de trimitere la 

„art. 107 alin. (4)-(12)”, precizăm faptul că respectivul articol are doar 

cinci alineate, prin urmare este necesară revederea acesteia.
9.27. La art. 80, pentru corectitudine, propunem scrierea cu 

majusculă a termenului „telecomunicaţii” din denumirea marginală.
Observaţia este valabilă şi pentru art. 90 alin. (1) lit. c), pentru 

cuvântul „biroul”.
La alin. (12), pentru rigoarea redactării, propunem ca expresia 

„audiovideo” să fie scrisă sub forma „audio - video”.
Observaţia este valabilă pentru toate situaţiile similare.
9.28. La art. 81 alin. (14), este necesară revederea normei de 

trimitere la „alin. (14)-(16)”, întrucât se referă şi la alineatul din care 

face parte.
Observaţia este valabilă şi pentru art. 99 alin. (6), referitor la 

trimiterea la „alin. (2)-(6)”, pentru art. 119 alin. (4), referitor la 

trimiterea la „art. 119 alin. (1) şi art. 117” şi alin. (8), pentru trimiterea 

la „art. 119 alin. (1)”.
9.29. La art. 83 alin. (4), pentru supleţe, propunem ca în loc de 

„lit. a), b) şi c)” să fie scris „lit. a) - c)”.
La alin. (6), pentru o informare completă, propunem ca citarea 

actelor normative invocate să se facă astfel: „Legea nr. 334/2006,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, „Legea 

nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 

publicitate, republicată”, precum şi „Ordonanţei Guvernului 

nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare”.
Observaţia de mai sus este valabilă în mod corespunzător pentru 

toate situaţiile asemănătoare.
9.30. La art. 86 alin. (5), din acelaşi considerent mai sus arătat, 

propunem ca după cuvântul „republicată” să fie inserată sintagma „cu 

modificările şi completările ulterioare”.
9.31. La art. 87, având în vedere că este alcătuit dintr-un singur 

alineat, este necesară eliminarea marcajului „(1)”, ca inadecvat.
Reiterăm observaţia şi pentru art. 122 şi 125.
9.32. La art. 88 alin. (3), pentru precizie, dar şi pentru rigoarea 

redactării, propunem ca citarea actului normativ invocat să se facă astfel 

„Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare”.
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9.33. La art. 90 alin. (2) lit. b), semnalăm că nu sunt respectate 

prevederile art. 49 alin. (2) din Legea m. 24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora o enumerare 

distinctă marcată cu o literă nu poate cuprinde la rândul ei o altă 

enumerare şi nici alineate noi.
De asemenea, pentru claritatea textului, propunem reformularea 

menţiunii „Condiţiile timpilor de antenă fiind următoarele:”, din finalul 

părţii introductive a respectivei litere.
9.34. La art. 93 alin. (1), pentru concizia textului, propunem ca 

sintagma „art. 86 alin. (5) şi (6), art. 82-90, art. 91 şi art. 92 alin. (5)...” 

să fie redactată „art. 82-91 şi art. 92 alin. (5)...”.
Totodată, propunem eliminarea titlului Legii nr. 504/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, întrucât a fost menţionat 

anterior.
9.35. La art. 95 alin. (2), pentru rigoarea redactării, propunem ca 

expresia „prevăzute de ...” să fie redactată „prevăzute la ...”.
La alin. (11), din acelaşi considerent mai sus arătat, propunem 

inserarea prepoziţiei „de” între termenii expresiei „45 zile”.
9.36. La art. 97 alin. (7), pentru claritatea normei, propunem 

inserarea cuvântului „Biroul” în faţa sintagmei „Electoral de 

Circumscripţie ...”.
9.37. La art. 102 alin. (3), pentru rigoarea redactării, propunem 

ca sintagma „hotărâre de guvern.” să fie redactată sub forma „hotărâre
a Guvernului.”

La alin. (4), pentru respectarea unităţii terminologice, propunem 

ca termenul „Consiliul” să fie scris „Consiliul Minorităţilor 

Naţionale”.
9.38. La art. 104 alin. (3), pentru corectitudinea redactării, 

propunem ca formularea „cu excepţia celor de la lit. a) şi f) ...” să fie 

redată „cu excepţia celor prevăzute la lit. a) şi f)...”.
Această observaţie este valabilă şi pentru art. 124 alin. (5).
9.39. La art. 112 alin. (4), pentru uzitarea unui limbaj juridic 

consacrat, propunem revederea şi reformularea expresiei „articolul 

precedenf’.
9.40. La art. 115 alin. (2) lit. a), pentru corectitudine, propunem 

ca expresia „pct. a” să fie redactată „lit. a)”
Reiterăm observaţia pentru toate situaţiile similare.
La alin. (10), din acelaşi considerent mai sus arătat, propunem ca 

substantivul „procese-verbala” să fie redat „procese-verbale”.
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La alin. (11), pentru coerenţa normei, propunem revederea şi 
reformularea textului „Biroul electoral al fiecărei secţii de votare câte 

un dosar care cuprinde...”.
9.41. La art. 119 alin. (2), pentru rigoarea redactării, propunem 

inserarea expresiei „data de” în faţa sintagmei „1 ianuarie a anului...”.
9.42. La art. 122 lit. b), pentru o informare corectă, propunem ca 

norma de trimitere la „art. 123 alin. (1) pct.l lit. b) şi c)” să fie redactată 

„art. 123 alin. (1) lit. b) şic)”.
9.43. La art. 123 alin. (4), pentru respectarea normelor de tehnică 

legislativă, propunem şi menţionarea articolelor din Legea nr. 98/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare, de la care se face derogare.

9.44. La art. 126 alin. (2), pentru precizie, propunem revederea 

trimiterii la „alin. (1) lit. b)”, având în vedere că respectivul alineat nu 

cuprinde enumerări.
9.45. La art. 128 alin. (12), din acelaşi considerent mai sus arătat, 

propunem eliminarea sintagmei „cu modificările şi completările 

ulterioare”, regăsită după cuvântul „republicată”, ca inadecvată.
9.46. La art. 130 alin. (1), pentru claritatea normei, propunem 

înlocuirea cuvântului „toate” cu sintagma „oricare dintre”.
De asemenea, în vederea uzitării unui limbaj specific stilului 

normativ, propunem înlocuirea sintagmei „persoanelor însărcinate cu 

menţinerea ordinii” cu expresia „persoanelor cu atribuţii în menţinerea 

ordinii”. Reiterăm observaţia şi pentru art. 153 alin. (2)”.
La alin. (2) lit. d), în acord cu prevederile art. 50 alin. (2) din 

Legea nr. 24/2000, republicată, sintagma „conform legii”, se va înlocui 

cu trimiterea la dispoziţiile legale avute în vedere, menţionându-se toate 

elementele de identificare ale acestora. Observaţia este valabilă pentru 

toate situaţiile în care este folosită sintagma respectivă sau expresia 

„potrivit legii”, precum şi formularea „în conformitate cu prevederile 

legii privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 

campaniilor electorale”.
9.47. La art. 131, în cuprinsul denumirii elementului structural, în 

vederea menţinerii unităţii terminologice cu dispoziţiile anterioare, este 

de analizat dacă după formularea „... instituţiilor mass-media” nu ar 

trebui să fie inserată şi menţiunea „româneşti şi străine”, propunerea 

având relevanţă pentru tot cuprinsul proiectului, în măsura în care este 

însuşită.
5

La alin. (1), pentru claritatea normei, se impune reformularea 

sintagmei „... apărarea democraţiei şi a drepturilor omului pesi este 

legal constituită cu cel puţin 6 luni înaintea datei alegerilor”.
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La alin. (3), pentru evitarea repetiţiei cuvântului ..interni”, 
propunem redarea sintagmei „observatori interni şi reprezentanţi 

interni” sub forma „observatori şi reprezentanţi interni”.
9.48. La art. 132, pentru folosirea unei terminologii unitare cu 

art. 131, este de analizat inserarea cuvântului „interni” după 

substantivul „observatorilor”.
La alin. (2), pentru precizia normei de trimitere, sintagma „sub 

sancţiunea prevăzută la art. 326 Cod penal privind falsul în declaraţii” 

se va reda astfel: „sub sancţiunea prevăzută la art. 326 din Legea 

nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, privind 

falsul în declaraţii”.
La alin. (6), în acord cu uzanţa de redactare, sintagma „potrivit 

alin. (5)” se va reda sub forma „potrivit dispoziţiilor alin. (5)”. 
Reiterăm observaţia pentru toate situaţiile similare din cuprinsul 

proiectului.
9.49. La art. 134, întrucât articolul analizat este constituit dintr-o 

singură ipoteză juridică, aceasta nu mai trebuie să fie marcată cu 

abrevierea „(1)”. Reiterăm observaţia şi pentru art. 137, precum şi 
pentru toate situaţiile similare din proiect.

9.50. La art. 136 alin. (3), pentru rigoarea redactării, propunem 

inserarea cuvântului „României” după cuvântul „Parlamentului”.
9.51. La art. 138 alin. (1), pentru o redactare corespunzătoare 

normativă, propunem ca enunţul „... conform dispoziţiilor capitolului VII 

din partea generală a prezentului cod.” să fie redat astfel: „... potrivit 

dispoziţiilor Cap. VII. din partea generală a prezentului cod.”
9.52. La art. 139 alin. (3), în vederea realizării unui acord 

gramatical corect, textul „... contestaţiilor prevăzut la alin. (2), ...” 

trebuie să fie scris „... contestaţiilor prevăzute la alin. (2),...”.
9.53. La art. 143 alin. (6), la lit. b), pentru uniformitate în 

redactare cu enumerările anterioare marcarea subdiviziunior literei 

citate, se va realiza după formatul „bl), b2),...”. Reiterăm observaţia şi 
pentru art. 154.

Semnalăm marcarea eronată a ultimului alineat al articolului în
discuţie, cu cifra „(4)” în loc de numeralul „(8)”. Se impune rectificarea 

de rigoare.
9.54. La art. 147, pentru rigoarea normei, este necesară înlocuirea 

prepoziţiei „dintre” cu „între”, iar după numărul şi anul adoptării legii 

invocate trebuie inserată şi menţiunea „cu modificările ulterioare”.
9.55. La art. 150 alin. (2), pentru precizia normei, propunem ca 

formularea generică „... care îndeplinesc condiţiile de Constituţia
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României şi de prezentul cod”, să fie reformulată în sensul menţionării 

textelor legislative avute în vedere de către iniţiatori.
Observaţia este valabilă şi pentru art. 154 alin. (8), referitor la 

formularea conform Legii nr. 135/2007”.
9.56. La art. 151 alin. (2) partea introductivă, pentru precizia 

normei de trimitere, propunem ca textul „... documentele prevăzute la 

art. 67, ...” să fie scris sub forma „... documentele prevăzute la art. 67 

alin. (3),...”.
La alin. (3), întrucât titlul Legii nr. 286/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare, a mai fost citat anterior, pentru supleţea 

dispoziţiei şi în acord cu normele de tehnică legislativă, propunem 

eliminarea acestuia.
Cu referire la norma prevăzută la alin. (4), pentru un spor de 

rigoare în exprimare, propunem ca acesta să aibă următorul conţinut:
„(4) Modelul declaraţiei prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin 

hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor şi a Autorităţii Electorale Permanente”.

9.57. La art. 154 alin. (7), teza fînală, pentru precizia normei, 
propunem ca aceasta să aibă următorul cuprins: „... In situaţia în care 

Autoritatea Electorală Permanentă descoperă indicii privind săvârşirea 

infracţiunii prevăzute la art. 387 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, privind frauda la vot, 
aceasta sesizează organele de urmărire penală competente”.

La alin. (8), pentru completarea informaţiei juridice, este necesar 

ca după titlul Legii nr. 135/2007, să fie inserată şi menţiunea 

„republicată”.
9.58. La art. 156 alin. (2), referitor la sintagma „... sunt obligaţi 

să îşi declare averea şi interesele la Agenţia Naţională de Integritate, 
folosind formularele prevăzute de anexa la Legea nr. 115/1996 ..., cu 

modificările şi completările ulterioare”, este de analizat dacă norma de 

trimitere din cadrul acesteia nu ar trebui să vizeze, mai degrabă, anexele 

la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 

demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea 

altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, pentru rigoarea redactării, denumirea „Agenţiei 

Naţionale de integritate” se va reda sub forma „Agenţiei Naţionale de 

Integritate”.

18



9.59, La art. 157 alin. (1), pentru rigoarea normei, referirea la 

Actul din 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European
prin vot universal direct, cu modificările ulterioare” se va realiza astfel: 

„...Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor 

Parlamentului European prin vot universal direct, cu modificările 

ulterioare”. Reiterăm observaţia pentru toate situaţiile similare.
De asemenea, pentru rigoarea redactării, norma de trimitere la 

„... art. 81 şi 82 din cartea I titlul IV cap. III secţiunea a 2-a din Legea 

nr. 161/2003 ...” va fi scrisă „... art. 81 şi 82 din Cartea I Titlul IV 

Cap. III Secţiunea a 2-a din Legea nr. 161/2003 ...”. Reiterăm 

observaţia pentru toate situaţiile similare.
La alin. (5), pentru rigoarea exprimării, propunem ca enunţul 

„... prevăzute de art. 7 alin. (1) şi (2) din Actul din 1976,...” să fie scris 

„... prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2) din Actul din 20 septembrie 1976, 
cu modificările ulterioare ...”.

9.60. La art. 160 alin. (1), pentru rigoarea normei, propunem ca 

textul „... conform Anexei nr. 7 la prezentul cod.” să fie prezentat sub 

forma „... potrivit anexei nr. 7.”
La alin. (2), în ceea ce priveşte redactarea „... sunt desemnaţi 

potrivit normei de reprezentare prevăzute la art. 156.”, semnalăm că 

norma de trimitere vizează validarea şi publicarea rezultatului 

alegerilor şi nu norma de reprezentare, care se regăseşte în cuprinsul 

art. 161.
9.61. La art. 161 alin. (4), pentru rigoarea redactării, sintagma 

„alin. (l)-(2)” va fi redată sub forma „alin. (1) şi (2)”. Reiterăm 

observaţia pentru toate situaţiile similare.
La alin. (6), pentru rigoare normativă şi pentru folosirea unei 

terminologii unitare, propunem ca formularea „... în Circumscripţia 

nr. 43 din Anexa nr. 7 la prezentul Cod, pentru cetăţenii români din 

afara graniţelor ţării, ...” să fie redată sub forma „... în Circumscripţia 

electorală nr. 43 prevăzută în anexa nr. 7, pentru cetăţenii români cu 

domiciliul în afara ţării,...”.
9.62. La art. 163 alin. (8), pentru o redactare în acord cu uzanţa 

normativă, propunem ca exprimările „... de la prevederile alin. (3) a 

art. 66 şi art. 67 alin. (2), ...”/„... potrivit art. 16 (3) din legea 

fundamentală ...” să fie scrise astfel: „... de la prevederile art. 66 

alin. (3) şi art. 67 alin. (2), ...”/„... potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (3) 

din Constituţia României, republicată ...”.
9.63. La art. 166, la denumire, pentru corectitudinea redactării, 

se va insera o cratimă între cuvintele „Procesele verbale”.
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9.64. La art. 167 alin. (1), pentru exactitatea normei de trimitere, 
recomandăm scrierea sintagmei prevăzute la art. 166,...” - „... prevăzute 

la art. 166 alin. (4),...”
9.65. La art. 170 alin. (4), pentru rigoare normativă, precum şi 

pentru completarea informaţiei referitoare la intervenţiile legislative 

suferite de actul normativ la care se face trimitere, sintagma „... conform 

O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ” va fi scrisă sub forma 

„... potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare”. Reiterăm observaţia pentru toate situaţiile în 

care se face trimitere la acest act normativ, cu precizarea că titlul 

respectivei ordonanţe de urgenţă nu se va mai menţiona.
9.66. La art. 174 alin. (1), pentru o exprimare adecvată 

contextului dar şi pentru precizie, propunem scrierea enunţului 

„... definite la art. 99, ...” sub forma „... astfel cum sunt definite la 

art. 99 alin. (1),...”.
9.67. La art. 175 alin. (1) lit. b), pentru a asigura uniformitate 

redacţională cu restul enumerărilor dar şi pentru eliminarea caracterului 

redundant, propunem eliminarea sintagmei „biroul electoral local”, din 

debut.
La alin. (2) partea introductivă, pentru cursivitatea şi claritatea 

normei, formularea „... Birourile electorale judeţene precum respectiv 

biroul electoral al municipiului Bucureşti ...” va figura „... Birourile 

electorale judeţene, respectiv, biroul electoral al municipiului 

Bucureşti...”.
5

La lit. b) textul trebuie reformulat astfel încât să respecte stilul 

specific normativ.
La alin. (3), întrucât se prevede o singură atribuţie, nu se justifică 

marcarea acestuia cu o literă. Prin urmare, textul trebuie restructurat şi 
reformulat.

9.68. La art. 197 alin. (3), pentru rigoare redacţională, termenul 

„Primar” şi sintagma „Preşedinte de Consiliu Judeţean” se vor reda sub 

forma „primar”, respectiv „preşedinte de consiliu judeţean”. Reiterăm 

observaţia pentru toate situaţiile asemănătoare din proiect.
9.69. La art. 198 alin. (1), la teza I, pentru utilizarea limbajului 

specific normelor juridice, sintagma „prevăzute de art.” se va redacta 

„prevăzute la art.”.
9.70. La art. 199, din raţiuni de ordin redacţional, la alin. (6), 

sintagma „art. 99 alin. (2), art. 131, art. 71 alin. (1) şi la art. 132” se va
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reda sub forma „art. 71 alin. (1), art. 99 alin. (2), art. 131 şi 132”, iar 

la alin. (8), termenul „atât” se va elimina.
9.71. La art. 206 alin. (7), la teza I, pentru precizia normei de 

trimitere, este necesar ca sintagma „Secţiunea VI, precum şi în 

capitolele VII şi VIII” să fie reformulată în sensul înlocuirii acesteia cu 

articolele avute în vedere.
9.72. La art. 217 alin. (2), la teza I, este necesară revederea 

formulării „compusă din prefectului, un reprezentant consiliului 

judeţean, desemnat prin hotărârea consiliului judeţean şi un judecător 

de la tribunalul în a cărei rază teritorială”.
9.73. La art. 218 alin. (5), pentru o exprimare specifică normelor 

juridice, este necesară reformularea textului propus, o variantă fiind 

următoarea:
„(5) Prevederile alin. (l)-(4) se aplică în mod corespunzător şi în 

cazul mandatului preşedintelui consiliului judeţean.”.
9.74. La art. 219, pentru redarea conţinutului articolului, 

propunem reformularea denumirii marginale astfel: „Stabilirea 

obiectului şi a datei referendumului”.
De asemenea, întrucât articolul respectiv nu este structurat în mai 

multe alineate, din debutul normei preconizate se va elimina cifra „(1)”. 
Această observaţie este valabilă şi pentru situaţia similară de la art. 240.

9.75. La art. 220 alin. (4), întrucât norma preconizată trimite la 

alin. (1) al aceluiaşi articol, unde se face referire la „referendumul 

naţional sau local”, este de analizat dacă sintagma „referendumul 

naţional” din finalul textului nu ar trebui înlocuită cu formularea 

„referendumul naţional sau local”. Observaţia este valabilă şi pentru 

cazurile asemănătoare de la alin. (5)-(7) şi (9) ale aceluiaşi articol.
9.76. La art. 222 alin. (2), sintagma „prevederile cuprinse la 

art. 84-88” se va redacta „prevederile art. 84-88”.
9.77. La art. 223 alin. (2), din considerente de ordin gramatical, 

sintagma „este obligaf ’ se va redacta „este obligată”.
9.78. La art. 225 alin. (1), formularea „supraveghează corecta 

desfăşurare a referendumului, centralizează” se va redacta 

„supraveghează corecta desfăşurare a referendumului şi centralizează”.
La alin. (3), la partea introductivă, formulările „biroul electoral 

al municipiului Bucureşti, birou electoral pentru secţiile de votare” şi 
„art. 51 şi art. 96” vor fi redate astfel: „biroul electoral al municipiului 

Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare”, respectiv 

„art. 51 şi 96”, această ultimă observaţie fiind formulată pentru toate 

cazurile asemănătoare din proiect.
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De asemenea, pentru unitate redacţională, textele de la lit. a) şi b) 

vor fi formulate în mod asemănător, astfel cum se procedează în cazul 

enumerărilor.
9.79. Referitor la norma preconizată la art. 226, semnalăm că 

textul se regăseşte şi la art. 215 alin. (2). Cu privire la acest aspect, 
semnalăm că normele de tehnică legislativă interzic instituirea aceloraşi 

reglementări în mai multe articole sau alineate din acelaşi act normativ 

ori în două sau mai multe acte normative, pentru sublinierea unor 

conexiuni legislative recomandându-se utilizarea normei de trimitere.
9.80. La art. 230 alin. (1), pentru unitate redacţională cu textele 

anterioare, propunem ca sintagma „în prezenta lege” să fie înlocuită cu 

„de prezentul cod”.
9.81. La art. 232 alin. (2), sintagma „alin. (1) lit. a)-c), lit. e)-g)” 

se va redacta „alin. (1) lit. a)-c) şi e)-g)”.
9.82. La art. 236 alin. (1), referitor la articolele la care se face 

trimitere, pentru un spor de precizie, propunem ca trimiterea să conţină 

inclusiv alineatul/alineatele/litera avute în vedere, o trimitere la întregul 

articol fiind mult prea generală.
Reiterăm observaţia şi pentru cazurile similare de la art. 238 

alin. (1), partea introductivă şi art. 239 alin. (1).
9.83. La art. 238 alin. (1) lit. a), articolele la care se face trimitere 

se vor reda în ordine crescătoare.
La alin. (2), sintagma „sunt de decădere” se va reda sub forma 

„sunt termene de decădere”.
9.84. La art. 240, la partea introductivă, este necesară 

eliminarea marcajului „(1)”, întrucât articolul nu este alcătuit din mai 

multe alineate.
De asemenea, semnalăm că din suita literelor cu care sunt marcate 

enumerările lipseşte lit. w), fiind necesară îndreptarea acestei erori 

redacţionale. Pe cale de consecinţă, marcajul enumerărilor subsecvente 

si normele de trimitere la acestea vor fi revizuite.
5

La lit. b), pentru corectitudinea exprimării, sintagma „refuzul de 

a se primi” trebuie redată sub forma „refuzul de a primi”.
La lit. f), pentru asigurarea clarităţii şi previzibilităţii 

reglementării, este necesar ca textul să facă trimitere expresă la 

dispoziţiile din cuprinsul art. 114 şi 115 a căror încălcare constituie 

contravenţie, şi nu la aceste articole în integralitatea lor.
Precizăm că, pentru evitarea instituirii unor reglementări paralele, 

este necesar ca în cuprinsul lit. f) să nu se facă trimitere şi la dispoziţiile
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art. 114 alin. (12), a căror încălcare este stabilită drept contravenţie şi la 

lit. q).
La lit. i), pentru o mai bună sistematizare a normelor, faptele 

trebuie prevăzute în cuprinsul unor litere distincte ale art. 240. 
Observaţia este valabilă şi pentru lit. o).

Semnalăm că lit. n) şi r) au ca obiect stabilirea drept contravenţii 

a unor fapte similare, instituindu-se astfel reglementări paralele. Pentru 

acest motiv, este necesară reanalizarea celor două dispoziţii şi 
prevederea faptelor în cuprinsul unei singure litere a art. 240. In 

subsidiar, la lit. r), pentru rigoarea normei, sintagma „societăţilor 

comerciale” se va înlocui cu „societăţilor”.
La lit. s) este necesar ca textul să prevadă în mod expres care sunt 

faptele care constituie contravenţii, întrucât simpla trimitere la 

dispoziţiile art. 61 nu este suficientă în acest sens.
La lit. ş), pentru corectitudinea exprimării, termenul „obligaţiilor” 

trebuie redat sub forma „obligaţiile”.
La lit. ţ), întrucât art. 42, la care se face trimiterea, nu se referă la 

„stabilirea” secţiilor de votare, este necesar ca sintagma „delimitarea, 
numerotarea şi stabilirea secţiilor de votare” să fie înlocuită cu expresia 

„delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare”.
La lit. v), semnalăm că referirea la listele electorale 

„complementare” nu este corelată cu dispoziţiile art. 2 lit. t) teza a doua, 
potrivit cărora listele electorale sunt „permanente, speciale şi 
suplimentare”.

La lit. aa), sintagma „prevederilor de la art. 82-86” se va redacta 

„prevederilor art. 82-86”, această observaţie fiind formulată şi pentru 

alte situaţii asemănătoare.
La lit. bb), sintagma „dispoziţiilor art. 86 alin. (2)-(6), art. 82-83” se 

va reda sub forma „dispoziţiilor art. 82, art. 83 şi art. 86 alin. (2)-(6)”.
La lit. dd), pentru claritatea reglementării, este necesar ca textul 

să facă trimitere expresă la dispoziţiile din cuprinsul art. 95 care 

stabilesc obligaţiile a căror încălcare constituie contravenţie.
Observaţia este valabilă, în mod corespunzător, şi pentru lit. ee), 

care trebuie completată cu trimiteri exprese la dispoziţiile avute în 

vedere de text, precum şi pentru lit. hh), în cuprinsul căreia trimiterea 

generică la „drepturile şi obligaţiile stipulate la art. 131” trebuie 

înlocuită cu trimiteri exprese la normele din cuprinsul art. 131 a căror 

încălcare constituie contravenţie.
La lit. pp), sintagma „art. 86 alin. (1), (2), (4)” se va redacta 

„art. 86 alin. (1), (2) şi (4)”. Totodată, pentru corelare cu dispoziţiile
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art. 2 lit. r), expresia „competitori politici” trebuie înlocuită cu sintagma 

„competitori electorali”.
9.85. La art. 241 alin. (1), pentru precizia normei de trimitere, 

formularea „art. 226 alin. (1), lit. o), q), r), v), y), x), ee), 11), mm), oo), 
pp), rr)” se va înlocui cu formularea „art. 240 lit. o), q), r), v), x), y), 
ee), 11), mm), oo), pp) şi rr)”.

La alin. (2), având în vedere că art. 240 nu este structurat în mai 

multe alineate şi pentru un spor de rigoare redacţională, formularea 

„art. 240 alin. (1), lit. a), b), c)-e), g), i), j), 1), m), n), p), ş), t), ţ), z), dd), 
ff), hh), ii), jj), kk), nn), qq)” se va reda sub forma „art. 240 lit. a)-e), g), 
i), j), l)-n), p), ş)-ţ), z), dd), ff), hh)-kk), nn) şi qq)”.

La alin. (3), pentru acelaşi considerent, formularea „art. 240 

alin. (1), lit. f), h), k), s), u), cc), gg)” se va redacta: „art. 240 lit. f), h), 
k), s), u), cc) şi gg)”.

Pe de altă parte, pentru asigurarea unei reglementări complete, în 

cuprinsul art. 241 trebuie prevăzute sancţiuni şi pentru faptele 

prevăzute la art. 240 lit. aa) şi bb).
9.86. La art. 242 alin. (1), la partea introductivă, expresia 

„prevăzute la articolul anterior” trebuie înlocuită cu sintagma 

„prevăzute la art. 240 şi 241”.
Precizăm că, pentru asigurarea unei reglementări complete, este 

necesar ca în cuprinsul alin. (1) al art. 242 să fie stabiliţi agenţii 

constatatori şi în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 240 lit. n) - q), 
s) -1), v) - z), ee), jj) şi 11) - oo).

La lit. a), elementele structurale ale art. 240, la care se face 

trimitere, vor fi redactate în ordinea firească a marcării acestora, 
observaţie valabilă şi pentru cazul asemănător de la lit. d) a aceluiaşi 

articol. în plus, este necesară revederea trimiterii la art. 226 lit. a), 
aceasta fiind eronată.

La lit. b), sintagma „art. 240 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), :Q” se va 

redacta „art. 240 lit. a)-f)”.
La lit. e), sintagma „prevăzute la lit. aa), cc)” se va înlocui cu 

formularea „prevăzute la art. 240 lit. aa) şi cc)”.
Semnalăm că după alin. (1) figurează alin. (3) şi (4). Pentru 

rigoare redacţională, este necesară revederea marcajului ultimelor două 

alineate, care vor fi marcate ca alin. (2) şi (3).
La actualul alin. (3), semnalăm că norma propusă instituie o 

soluţie derogatorie de la dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 2/2001, astfel cum au fost modificate prin Legea 

nr. 203/2018, care nu mai prevăd posibilitatea achitării pe loc a
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jumătate din minimul amenzii. Pentru acest motiv, textul ar trebui să 

debuteze cu expresia „Prin derogare de la dispoziţiile art. 28 alin. (1) 

din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul 

poate achita...”.
în plus, pentru corectitudinea normei de trimitere, expresia 

„amenzii prevăzute la alin. (1)” trebuie înlocuită cu sintagma „amenzii 

prevăzute la art. 241”.
în situaţia în care nu se are în vedere instituirea acestei soluţii 

derogatorii, urmând să se aplice dispoziţiile art. 28 alin. (1) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, art. 242 alin. (3) trebuie eliminat din 

proiect, întrucât, în prezent, reglementarea-cadru în materia 

contravenţiilor nu mai prevede necesitatea unei norme exprese 

referitoare la posibilitatea achitării, în termen de 15 zile, a jumătate din 

minimul amenzii.
9.87. Semnalăm că titlul IV, intitulat „Dispoziţii tranzitorii şi 

finale”, cuprinde, pe lângă dispoziţii de această natură, şi intervenţii 

legislative asupra unor acte normative - a se vedea art. 246 şi 247. 
întrucât respectivele intervenţii nu pot fi catalogate ca fiind dispoziţii 

tranzitorii şi finale, pentru rigoare normativă, este necesară gruparea 

celor două articole într-un titlu distinct. Titlul IV, a cărui denumire să 

fie „Modificarea unor acte normative”, urmând ca celelalte norme 

preconizate să alcătuiască „Titlul V Dispoziţii tranzitorii şi finale”.
Pe cale de consecinţă, va fi necesară rearanjarea şi renumerotarea

normelor.
De asemenea, semnalăm că deoarece titlul IV este alcătuit dintr-un 

singur capitol, din considerente de ordin redacţional, este necesară 

renunţarea la structurarea normelor în capitole.
9.88. Actualul art. 243, care vizează intrarea în vigoare a codului, 

va fi redat în finalul proiectului ca alineatul (1) al ultimei dispoziţii a 

legii, aspect care impune renumerotarea articolelor subsecvente.
9.89. La actualul art. 244 alin. (4), pentru precizia normei de 

trimitere, sintagma „prevăzută la alin. (2)” se va înlocui cu sintagma 

„prevăzută la alin. (3)”.
9.90. La actualul art. 246, care va face parte din Titlul IV 

Modificarea unor acte normative, formulăm următoarele observaţii:
a) La partea introductivă^ pentru o completă informare 

legislativă, după datele de identificare ale editorialului se va insera 

menţiunea „cu modificările şi completările ulterioare”.
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De asemenea, întrucât intervenţiile preconizate sunt numai de 

modificare, sintagma „şi se completează” se va elimina.
b) Pentru rigoare redacţională şi având în vedere că intervenţia de 

modificare este precizată în cadrul părţii introductive, părţile 

dispozitive vor fi marcate cu cifre neîncadrate între paranteze şi se vor 

redacta după următoarele modele:
Articolul... va avea următorul cuprins:”.

„... La articolul..., alineatul (...) va avea următorul cuprins:”.
.. Articolul... se abrogă.”.

„... La articolul... alineatul (...), partea introductivă şi litera...) vor 

avea următorul cuprins:”.
„... La articolul ... alineatul (...), litera ...) va avea următorul
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cuprins:”.
„... La articolul..., alineatul (...) se abrogă.”.
Totodată, având în vedere că actualele pct. (5) şi (6) vizează 

modificarea a două alineate ale aceluiaşi articol, în acord cu uzanţele 

normative, este necesară comasarea celor două intervenţii într-un singur 

punct, cu următoarea parte dispozitivă:
„... La articolul ..., alineatele (...) şi (...) vor avea următorul

cuprins:”.
/y

In continuare, se vor redacta textele propuse pentru cele două
alineate.

Reiterăm observaţia şi pentru cazurile similare de la actualele 

prime două pct. (8), respectiv actualele pct. (16) şi (17).
c) La actualul pct. (1), pentru unitate redacţională cu actul 

normativ în care prevederea va fi încorporată, textul va fi însoţit de o
denumire marginală.

De asemenea, în debutul normei se va insera abrevierea
„Art. 112”.

Aceste observaţii sunt valabile şi pentru cazul similar de la 

actualul pct. (18).
Totodată, sugerăm ca sintagma „conform prevederilor Legii 

privind Codul Electoral” să fie înlocuită cu formularea „potrivit Legii 

nr. .../... privind Codul electoral, denumită în continuare Codul 

electoral”, urmând ca în toate cazurile ulterioare în care se fac trimiteri 

la legea respectivă să se utilizeze această expresie.
A

d) întrucât prin dispoziţia de la actualul pct. (3) se preconizează 

abrogarea art. 114, pentru rigoare normativă, este necesară eliminarea, 
din prevederile actului normativ de bază, a tuturor trimiterilor la 

respectivul articol. Precizăm că proiectul nu cuprinde intervenţii de
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modificare a art. 121 alin. (3), normă în care se face trimitere la articolul 

ce urmează a fi abrogat.
e) La primele două puncte marcate cu cifra „(8)”, semnalăm o 

eroare de redactare a părţii dispozitive, intervenţiile vizând probabil 

art. 119 alin. (4), respectiv art. 119 alin. (5), iar nu alin. (4) şi (5) ale 

art. 199.
Prin urmare, este necesară revederea intervenţiilor legislative şi 

redarea acestora ţinând seama şi de observaţia privind comasarea 

părţilor dispozitive, menţionată anterior, la lit. b) supra.
f) Semnalăm că după al doilea pct. (8) figurează pct. (7) şi (8), 

această eroare materială necesitând îndreptare.
g) La actualul pct. (9), la textul propus pentru alin. (1) al art. 122, 

la teza a Il-a, în acord cu uzanţele normative, propunem ca formularea 

„art. 188 alin. (2) din Codul Electoral şi art. 121 alin. (1) lit. d), alin. (2) 

şi (3)” să fie reformulată astfel: „art. 121 alin. (1) lit. d), alin. (2) şi (3) 

şi art. 188 alin. (2) din Codul electoral”.
h) La actualul pct. (17), în debutul textului propus pentru alin. (2) 

al art. 171 se va insera cifra „(2)”, observaţie valabilă şi pentru cazul 

similar de la actualul pct. (21), cu referire la textul propus pentru 

alin. (2) al art. 193.
i) La actualul pct. (18), pentru un spor de rigoare redacţională, la 

textul propus pentru art. 172, formularea „dispoziţiile art. 113, art. 119 

şi art. 121-122 din prezentul cod, respectiv dispoziţiile art. 186, 197 şi 
198 din Codul Electoral” se va reda sub forma „dispoziţiile art. 113, 
119, 121 şi 122, precum şi cele ale art. 186, 197 şi 198 din Codul 

electoraf’.
j) La actualul pct. (21), din considerente de ordin redacţional şi 

pentru o exprimare mai adecvată, propunem ca formularea „se aplică 

dispoziţiile art. 160-161 din prezentul cod, respectiv dispoziţiile art. 218 

din Codul Electoral, în mod corespunzător” să fie redactată astfel: „se 

aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 160 şi 161, precum şi 

cele ale art. 218 din Codul electoral”.
k) La actualul pct. (22), referitor la intervenţia de abrogare a 

art. 635, semnalăm că norma a cărei abrogare se preconizează vizează 

modificarea art. 27 alin. (1) lit. i), art. 103 alin. (5) şi art. 107 din Legea 

nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 

Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
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Având în vedere că, în acord cu normele de tehnică legislativă, 
textele modificate au fost încorporate, de la data intrării lor în vigoare, 
în actul de bază, respectiv în Legea nr. 115/2015, identificându-se cu 

acesta, şi luând în considerare că prin proiect se preconizează abrogarea 

Legii nr. 115/2015 (a se vedea lit. d) de la actualul art. 248), propunem 

eliminarea pct. (22).
9.91. La actualul art. 247, pentru rigoare normativă şi 

corectitudinea informaţiilor legislative, intervenţia preconizată se va 

redacta astfel:
„... La articolul 18 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea 

activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 23 iunie 2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi 

va avea următorul cuprins:”.
în continuare, se va reda textul propus, în debutul căruia se va 

insera cifra „(2)”.
9.92. Actualul art. 248, care vizează abrogarea unor acte 

normative la data intrării în vigoare a codului, se va reda ca alineatul (2) 

al ultimei dispoziţii din proiect.
Totodată, în acord cu uzanţa normativă, propunem ca actele 

normative supuse operaţiunii de abrogare să fie prezentate în ordinea 

cronologică a adoptării - a se vedea lit. g)-i).
La lit. c), pentru o corectă informare legislativă, sintagma „şi 

completările” se va elimina.
La lit. d), sintagma „Legea 115/2015” se va redacta sub forma 

„Legea nr. 115/2015”, observaţie valabilă pentru toate situaţiile de 

acest fel, iar după sintagma „al României” se va insera sintagma
„Partea I”.

La lit. e), pentru corectitudinea datelor de identificare ale 

editorialului, sintagma „din 27 august 2015” se va înlocui cu sintagma
„nr. 553 din 24 iulie 2015”.

La lit. înaintea sintagmei „din 19 noiembrie 2015” se va insera 

sintagma „nr. 866”.
La lit. g), pentru o completă şi corectă informare legislativă, după 

sintagma „Partea f’ se va insera sintagma „nr. 551”, iar menţiunea „cu 

modificările şi completările ulterioare” se va elimina.
La lit. h), pentru rigoare redacţională, titlul legii menţionate se va 

reda astfel: „Legea nr. 202/2020 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în materie electorală”, iar după sintagma „Partea 

F’ se va insera sintagma „nr. 849”.
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La lit. i), din acelaşi considerent, titlul legii menţionate se va 

redacta: „Legea nr. 148/2019 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative în materie electorală”, iar după sintagma „Partea I” se 

va insera sintagma „nr. 617”.
9.93. La anexa nr. 1, pentru rigoare redacţională, marcarea se va 

realiza în colţul din partea dreaptă, sus al paginii, sub forma:
„Anexa nr. 1”.
Reiterăm observaţia şi pentru anexele nr. 2-7.
De asemenea, la titlu, sintagma „MODELUL LISTEI 

SEMNĂTURILOR MEMBRILOR FONDATORII/” se va elimina.
Reiterăm această observaţie în mod corespunzător şi pentru 

anexele nr. 2, 5 şi 6, unde referirea la „Modelul ...” antepusă titlurilor 

respectivelor anexe se va elimina.
9.94. La anexa nr. 3, din considerente de ordin redacţional, 

sintagma „MODELUL DECLARAŢIEI” se va înlocui cu termenul 

„DECLARAŢIE”.
La nota de subsol *6), este necesară revederea normei de 

trimitere la „art. 9 alin. (8) din Legea nr. 370/2004” având în vedere că 

la art. 248 lit. b) din proiect se preconizează abrogarea Legii 

nr. 370/2004, republieată, cu modificările şi completările ulterioare. De 

altfel, alineatul respectiv nici nu există.
9.95. La anexa nr. 4, în textul propus pentru declaraţia pe propria 

răspundere, pentru o completă informare legislativă asupra actului 

normativ citat, după titlul acestuia se va insera menţiunea „aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările 

şi completările ulterioare”.

Bucureşti
Nr. 1170/25.10.2022
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A
/

EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 182/10 mar. 2008O.U.G. nr. 24/2008

Ordonanţă de urgenţă privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
M. Of. nr. 800/28 nov. 2008aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 293/2008

1 rectificare M. Of. nr. 227/25 mar. 2008 rectifică alin. 2 din preambul, art. 5 alin. 
(3), anexaRECTIFICARE

2 modificări prin L. nr. 293/2008 M. Of. nr. 800/28 nov. 2008
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
Securităţii

modifică preambulul, ari. 1 alin. (2), (5), 
(10) şi (13). art. 2 Iii. a) şi b), art. 3 partea 
introductivă şi Ut. h), art. 3 Ut. 1). o), r), u) 
şi z), art. 4 alin. (1), (2) şi (4), art. 5 alin.
(1) , alin. (2) partea introductivă şi Ut. li), 
alin. (4) partea introductivă, art. 7 alin. (1) 
şi (3), art. 8 partea introductivă, art. 10 
alin. (2), art. 11 alin. (1) şi (2), art. 14 Ut, 
e), art. 17 alin. (13), art. 18, art. 25 alin.
(2) , art. 28 alin, (3), aii. 30 alin. (5), art. 31 
alin. (4), art. 33 alin. (1), art. 34, art, 36, 
art, 37 alin. (1), anexa;
introduce Ut, h_l) la art. 3. Ut. d_l) la art. 

5 alin. (2), alin. (8) la art. 30; 
abrogă art. 2 Ut. c), art. 5 alin. (6)

3 aprobată cu L. nr. 293/2008 
modificări şi 
completări prin

M. Of. nr. 800/28 nov. 2008
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
Securităţii

4 rectificare M. Of. nr. 810/3 dec. 2008 rectifică anexa
RECTIFICARE

5 modificări prin D.C.C. nr. 672/2012 M. Of. nr. 559/8 aug. 2012
Decizia nr. 672 din 26 iunie 2012 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii

suspendă pentru o perioadă de 45 zile 
dispoziţiile art. 2 Ut. b) teza întâi cu privire 
la sintagmele "indiferent sub ce formă " şi 
"relatări verbale consemnate de lucrătorii 
Securităţii", (termenul se împlineşte la 21 
septembrie 2012) după care operează 
dispoziţiile art. 147 din Constituţie

6 admisă excepţie D.C.C. nr. 672/2012 
de neconst. prin

M. Of. nr. 559/8 aug. 2012
Decizia nr. 672 din 26 iunie 2012 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii

art. 2 Ut. b) teza întâi cu privire la 
sintagmele "indiferent sub ce formă" şi 
"relatări verbale consemnate de lucrătorii 
Securităţii"

7 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

modifică, la data de 1 februarie 2014, art.
30

Dispune republicarea cu renumerotare

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



Bimodificări prin D.C.C. nr. 107/2014 :M. Of. nr. 318/30 apr. 2014 suspendă pentru o perioadă de 45 zile 
Decizia nr. 107 din 27 februarie 2014 referitoare la excepţia de dispoziţiile ari. 10 alin. (1) (termenul se 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) şi ale art. 10 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind 
accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

împlineşte la 14 iunie 2014), după care 
operează dispoziţiile art. 147 din Constituţie

9 admisă excepţie D.C.C. nr. 107/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 318/30 apr. 2014
Decizia nr. 107 din 27 februarie 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) şi ale art. 10 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind 
accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

art. 10 alin. (1)

10 modificări prin L. nr. 161/2019 M. Of. nr. 630/29 iul. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul 
dosar şi deconspirarea Securităţii

introduce 5_1, 12_1 şi 12_2; 
abrogă art. 32

11 modificări prin iM. Of. nr. 1198/17 dec. 2021
Decizia nr. 794 din 23 noiembrie 2021 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a Legii nr. 161/2019 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii, în ansamblul său, precum şi a 
dispoziţiilor art. 2 lit. b) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii

D.C.C. nr. 794/2021 declară neconstituţională L. nr. 161/2019 şi 
suspendă dispoziţiile legii (termenul se 
împlineşte la data de 30 ian. 2022), după 
care operează dispoziţiile art. 147 din 
Constituţie



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M.Of.nr. 617/25 iul. 2019L. nr. 148/2019
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală

1 promulgată prin D. nr. 623/2019 M. Of. nr. 617/25 iul. 2019
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în materie electorală



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M.Of. nr. 849/16 sep. 2020L. nr. 202/2020
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală

promulgată prin D. nr. 539/2020 M. Of. nr. 849/16 sep. 2020
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în materie electorală

1



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 551/25 iun. 2020L. nr. 91/2020
Lege privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi pentru 
modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

1 promulgată prin D. nr. 328/2020 M. Of. nr. 551/25 iun. 2020
Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 
115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 
locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi 
pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M.Of. nr. 866/19 nov. 2015L. nr. 288/2015
Lege privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente

1 promulgată prin D. nr. 862/2015 M.Of. nr. 866/19 nov. 2015
Decret pentru promulgarea Legii privind votul prin 
corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 
208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente

2 modificări prin O.U.G. nr. 47/2016 M. Of. nr. 685/5 sep. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru buna 
organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera 
Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 208/2015 plivind alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente şi pentru modificarea Legii 
nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi 
modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

aprobată cu modificări prin L. nr. 51/2018

modifică art. 4 alin. (1)

M. Of. nr. 205/7 mar. 2018

3 modificări prin M.Of. nr. 617/25 iul. 2019 modifică art. 1, art. 3 alin. (3), art. 4 alin. 
(1), art. 4 alin. (4), art. 5 alin. (I), art. 6 
alin. (]), art. Salin. (2), ari. 10 alin. (1), (3) 
şi (4), art. 12, art. 13, art. 14 alin. (1) şi (4), 
art. 21 alin. (2) şi (4); 
introduce alin. (2_1) şi (2_2) la art. 8, alin. 

(1 _1) la art. 9, art. 21_1 şi art. 21_2; 
abrogă art. 4 alin. (2) şi (3), art. 6 alin. (4)
Dispune republicarea cu renumerotare

L. nr. 148/2019
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în materie electorală

-i completat prin introduce alin. (4_1) la art. 4, alin. (1_1) la 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor art. 10, art. 13_1 şi alin. (1 _1) la art. 14 
acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera 
Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi 
desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate

M.Of nr. 118/14 feb. 2020O.U.G. nr. 26/2020

5 modificări prin D.C.C. nr. 150/2020
Decizia nr. 150 din 12 martie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 26/2020 privind modificarea şi completarea 
unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi 
Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna 
organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate

M.Of nr. 215/17 mar. 2020 suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile 
O.U.G. nr. 26/2020 (termenulse împlineşte 
la data de 30 aprilie 2020), după care 
operează prevederile art. 147 din 
Constituţie

6 modificări prin M.Of nr. 849/16 sep. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în materie electorală

L. nr. 202/2020 modifică art. 4 alin. (4), ari. 10 alin. (1) 
lit.d), art. 13, art. 14 alin. (1); 
abrogă art. 10 alin. (1) Ut. e)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M.Of. nr. 553/24 iul. 2015L. nr. 208/2015
Lege privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

promulgată prin D. nr. 660/2015 M. Of. nr. 553/24 iul. 2015
Decret pentru promulgarea Legii privind alegerea Senatului şi 
a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

1

2 modificări prin M.Of. nr. 866/19 nov. 2015L. nr. 288/2015
Lege privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea 
şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi 
a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

modifică art. 33 alin. (4) şi (5), art. 49 alin. 
(3), art. 60 alin. (1), art. 84 alin. (4) lit.a), 
art. 96 alin. (1) Ut. a) b), f) şi g); 
introduce alin. (1_1) şi (]_2). alin. (2_1) la 

art. 95

3 rectificare M. Of. nr. 553/22 iul. 2016 rectifică anexa nr. 2
RECTIFICARE

4 modificări prin M.Of. nr. 685/5 sep. 2016O.U.G. nr. 47/2016 modifică art. 42 alin. (2)
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru buna 
organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera 
Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 208/2015 plivind alegerea Senatului şi a Camerei 
Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 
Autorităţii Electorale Permanente şi pentru modificarea Legii 
nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi 
modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

M. Of. nr. 205/7 mar. 2018aprobată cu modificări prin L. nr. 51/2018

5 modificări prin M. Of. nr. 492/28 iun. 2017L. nr. 153/2017 
Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

abrogă art. 101 alin. (10)

6 modificări prin L. nr. 51/2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi 
desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor 
din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind 
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente 
şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, 
precum şi modificarea şi compietarea Legii nr. 208/2015 
privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente

M. Of. nr. 205/7 mar. 2018 modifică art. 42 alin. (2), art. 93 alin. (2) 
Ut. a), art. 93 alin. (2) Ui. b) şi art. 95 alin. 
(2) Ut. a);

introduce Ut. a3) la art 93 alin. (2), Ut. b3) 
la art. 93 alin. (2), Ut. a3) la art. 95 alin. 
(2), Ut. b3) la art 95 alin. (2), liniuţa a 
patra la art 96 alin. (1) Ut a) şi liniuţa a 
patra la art 96 alin. (1) Ut b)

7 completat prin M.Of. nr. 358/8 mai 2019O.U.G. nr. 29/2019 introduce art. 22 1
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele 
măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din 
Romănia în Parlamentul European şi a referendumului 
naţional din 26 mai 2019



8 modificări prin M. Of. nr. 617/25 iul. 2019L. nr. 148/2019 modifică ari. 16 alin. (6), (8) şi (9), art. 23, 
ari. 42 alin. (2), ari. 49 alin. (3), ari. 51 
alin. (5), an. 103 alin. (1) IU. r), ari. 120; 
inlroduce ari. 9_1, ari. 102_1 şi art. 
102J, alin. (5) -(11) la art. 110 
Dispune republicarea cu renumerotare

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în materie electorală

9 modificări prin O.U.G. nr. 64/2019 M.Of. nr. 746/12 sep. 2019
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii alin. (9)
nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României şi
modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, precum şi
unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a -
alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019

modifică art. 23 alin. (5) şi (7) şi art. 110

10 modificări prin O.U.G. nr. 26/2020 M. Of. nr. 118/14 feb. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera 
Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi 
desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate

modifică art. 5 alin. (7), art. 6 alin. (1), art. 
7. art. 10, ari. 11 alin. (1), art. 12 alin. (l) 
Ut. c), i) şij), art, 13 alin. (1), (6) şi (9), art. 
15 alin. (1), (2) şi (3), art. 16, art. 17, art.
18 Ut. d) şi j), art. 42 alin. (5), art. 49 alin. 
(3), art. 51, art. 54 alin. (l)-(3), art. 58 
alin. (1), art. 59 alin. (1) şi (2), art. 83, art. 
84, art. 88, art. 93 alin. (2), ari. 95 alin.
(2), art. 98 Ut. h). art. 99 alin. (1) şi (2), art. 
103 Ut. q)-ii), art. 109, art. 110 alin. (5),
(8), şi (9) şi anexa nr. 1; 
introduce alin. (1_1) la art. 6, art. 6_1, art. 
7_1, art. 7_2, alin. (IJ) la art. 8. alin, (11) 
la art. 11, art. 18_1, Ut.fi la art. 24, alin. 
(12_1) la art. 52. alin. (8) la art. 54, art. 
54_1, art. 54_2, alin. (1_1) la art, 58, alin. 
(2_1) la art, 59, alin. (1_1) la art. 62, alin, 
(3J) la art. 63, art. 82_1, alin. (10_1) la 
art. 85, art. 92_1, art. 103_1: 
abrogă art. 42 alin. (6), art. 96 alin. (1) Ut. 
a), art. 98 Ut. t), art. 102_1 alin. (4) şi art. 
105-107

11 modificări prin D.C.C. nr. 150/2020 M. Of. nr. 215/17 mar. 2020
Decizia nr. 150 din 12 martie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 26/2020 privind modificarea şi completarea 
unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi 
Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna 
organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile 
O.U.G. nr. 26/2020 (termenulse împlineşte 
la data de 30 aprilie 2020), după care 
operează prevederile art. 147 din 
Constituţie

12 modificări prin L. nr. 91/2020 M. Of. nr. 551/25 iun. 2020
Lege privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, precum şi pentru modificarea Legii nr. 
208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente

modifică art. 11 alin. (2) - (7), art. 13 alin.
(1) , (5) şi (7), art. 15 alin. (1), art. 61 alin.
(2) ,art.68aUn.(l)-(3); 
abrogă art. 118 alin. (2)



'3 admisă excepţie D.C.C. nr. 418/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 612/13 iul. 2020
Decizia nr. 418 din 18 iunie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e), ale art. 
4 alin. (2) şi ale art. 27 alin. (2) lit. c) teza finală din Legea nr. 
370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, precum şi 
ale art. 118 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

sintagma ,,care au grup parlamentar 
propriu în cel puţin una din Camerele 
Parlamentului” din cuprinsul ari. 118 alin.
(2)

14 modificări prin L. nr. 202/2020 M. Of. nr. 849/16 sep. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în materie electorală

modifică ari. 6 alin. (]), art. II alin. (3) şi 
(4), art. 13 alin. (1), (5), (7) şi (9), art. 15 
alin. (1) şi (5), art. 17, art, 49 alin. (3), art. 
51 alin. (3) lit.a) şi alin. (5) şi (6), art. 53 
alin. (2), art. 54 alin. (1) - (3) şi (5), art. 61 
alin. (2) Ut. a), art. 63 alin. (1) şi (3), art,
68 alin. (3), art, 88, art. 102 alin. (1), art. 
103 alin. (1) lit, b) - e) şi q) - u), art. 113, 
modifică şi înlocuieşte anexa nr. 2; 
introduce alin. (1_1) la art. 6, alin. (1_1) 

la art. 15, art. 56_1, art. 82_1, art. 92_1, 
alin. (llj) la art, 101, alin. (IJ) - (1J) 
şi alin (10) - (16) la art. 102, art. 103_1, 
alin. (1_1) la art. 109, art. 109_1, art. 
118_1:
abrogă art. 42 alin. (6), art, 102_1 alin, (4) 
Dispune republicarea cu renumerotare

is smodificări 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 şi 
pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

modifică art. 102 alin. (8) şi (10): 
abrogă art. 102 alin. (3) şi (11) - (15)



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 349/20 mai 2015L. nr. 115/2015

Lege pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali

1 promulgată prin D. nr. 473/2015 M. Of. nr. 349/20 mai 2015
Decret privind promulgarea Legii pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şl pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali

2 rectificare M. Of. nr. 316/25 apr. 2016 rectifică art. 38 alin. (2) teza a ll-a
RECTIFICARE

3 modificări prin O.U.G. nr. 40/2019 M. Of. nr. 446/4 iun. 2019
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 
pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali

modifică ari. 1 alin. (2), (4) şi (5), art. 3 
alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (2), art. 
7 alin. (]), (4) şi (5), art. 11 alin. (2), art.
15 alin. (]), aii. 26 alin. (5) şi (15), art. 27 
alin. (1) Ut. d), i) şij), art. 30 alin. (2) şi 
(11), art. 31 lit.d), art. 34 alin. (2), art. 39 
alin. (1) lit.g), art. 46, art. 49 alin. (1) şi 
(2), art. 50 alin. (2), art. 57, art. 58 alin. (5) 
şi (8) - (10). art. 79 alin. (1), art. 93 alin.
(1) Ut. e) - h), art. 94 alin. (1) şi alin. (3) Ut. 
g). art. 96 alin, (1), art. 98 alin. (3), art. 99, 
art.102, art. 103 alin. (1), (2) Ut. g) şi i) şi 
alin. (5), art. 104 alin. (1) şi alin. (2) Ut. g) 
şi i), art. 121 alin. (1) şi (2), art. 126 alin. 
'(2). art. 132;
introduce alin. (5_l) la art, 26, art. 101 _I, 

alin. (2J) - (2_4) la art. 121

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

modifică art. 27 alin. (1) Ut. i), art. 103 
alin. (5) şi art. 107

Notă; Denumirea "secretarul unităţii administrativ-teritoriale" se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative 
în vigoare, cu denumirea "secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale". Denumirea "secretarul 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale" se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu 
denumirea "secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale". Denumirea "secretarul comunei, 
oraşului, municipiului, judeţului", după caz, se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu 
denumirea "secretarul general al comunei, al oraşului, al municipiului, al judeţului", după caz.

5 modificări prin L. nr. 91/2020 M. Of. nr. 551/25 iun. 2020
Lege privind modificarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 
Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şl 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, precum şi pentru modificarea Legii nr. 
208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente

modifică art. 26 alin. (I) -(4) şi (13) - (15). 
art. 30 alin. (4), art. 38 alin. (4) şi (5), art. 
58 alin. (8)



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M.Of. nr. 28/16 ian. 2007L. nr. 33/2007
Lege privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 627/31 aug. 2012
Lege privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 
Parlamentul European

1

L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

2 modificări prin la dala de 1 februarie 2014, modifică art. 
52 alin. (5), ari. 53 IU. n) şi r); 
abrogă art. 55-64

Dispune republicarea cu renumerotare

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014) 
M. Of. nr. 68/31 ian. 20133 modificări prin O.U.G. nr. 4/2013

Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe 

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 
completări prin

prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 
2013

M.Of. nr. 388/28 iun. 2013

‘’imodificări prin L. nr. 214/2013
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

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 4/2013

5,modificări prin O.U.G. nr. 4/2014 M. Of. nr. 111/13 feb. 2014
Ordonanţă de urgenţă privind operaţionalizarea Registrului 
electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi 
desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 
2014

aprobată prin L. nr. 263/2021

modifică art. 11, art. 14 alin. (1) şi (2), art. 
15 alin. (1) - (5), art. 19 alin. (2), art. 34 
alin. (1);
abrogă art. 34 alin. (2) - (6)

M. Of. nr. 1060/4 nov. 2021

M. Of. nr. 1060/4 nov. 20216 modificări prin L. nr. 263/2021
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi 
pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi 
desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum 
şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 
alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014

aprobă O.U.G. nr. 4/2014



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of, nr. 887/29 sep. 2004L. nr. 370/2004
Lege pentru alegerea Preşedintelui României

M. Of. nr. 650/12 sep. 2011 
Lege pentru alegerea Preşedintelui României

republicare cu 
renumerotare

1

2 modificări prin L. nr. 76/2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

M. Of. nr. 365/30 mai 2012 modifică, la 1 septembrie 2012, art. 6 alin. 
(6), art. 25 alin. (2), art. 47 alin. (11) şi 
(12), ari. 68 alin. (2) şi (3)

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

3 modificări prin O.U.G. nr. 44/2012 prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 201:

M. Of. nr. 762/13 nov. 2012

M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

'' modificări prin L. nr. 187/2012 la data de 1 februarie 2014, modifică art. 
15 alin. (3), art. 51 alin. (5), titlul cap. IV, 
art. 55 lit. n) şi r), art. 64; 
introduce lit. r_l) Ia art. 55

Dispune republicarea cu renumerotare

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014) 
O.U.G. nr. 4/20135 modificări prin M. Of. nr. 68/31 ian. 2013 prorogă termenul de intrare în vigoare a 

Legii nr. 134/2010 până la 15 februarieOrdonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul , 2013 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 
completări prin

6:modificări prin L. nr. 214/2013
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

IM. Of. nr. 388/28 iun. 2013 aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 4/2013

7 modificări prin O.U.G. nr. 4/2014
Ordonanţă de urgenţă privind operaţionalizarea Registrului 
electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi 
desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 
2014

aprobată prin L. nr. 263/2021

M. Of. nr. 111/13 feb. 2014 modifică art. 7, art. 8, art. 10, art. 11, art. 
32 alin. (2). art. 55 lit. e)

M. Of. nr. 1060/4 nov. 2021



« modificări prin O.U.G. nr. 45/2014 M. Of. nr. 475/27 iun. 2014 modifică ari. 2 alin. (1) Ut. d), avi. 5 alin. 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii (1), ari. 12 alin. (3), art. 17 alin. (1) lit.J), 
nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României ari. 21 alin. (3), art. 27 alin. (1), art. 32 

alin. (2), art. 43 alin. (4), art. 44 alin. (4), 
art. 66 alin. (5), art. 70 alin. (5);

aprobată prin L. nr. 265/2021 M. Of. nr. 1065/8 nov. 2021

introduce Ut. e) la art. 2 alin. (1), alin. 
(5_1) la art. 21, Ut. b_l) la art. 24 alin. (4), 
alin. (3_1) la art. 27, alin. (4) şi (5) la art. 
45, alin. (5_1) şi (5_2) la art. 66, alin.
(3_1) la art. 67;

abrogă art. 10 alin. (2), art. 11;

sintagma "formaţiunipolitice reprezentate 
în Parlament" se înlocuieşte cu "partide 
politice parlamentare"

Dispune repubiicarea cu renumerotare

M. Of. nr. 617/25 iul. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în materie eiectorală

9 modificări prin L. nr. 148/2019 modifică art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1), 
titlul secţiunii 1 de la cap. 11, art. 7, art. 8, 
art, 9, art. 10, art. 21, art. 22 alin. (1), art. 
23, art. 24, art. 27 alin. (1), art. 43 alin. 
(10), art. 44, art, 45 alin. (2), art. 46, art. 
47, art. 48 alin. (1) Ut. c), art. 49 alin. (5), 
art. 50 alin. (3), art. 55 Ut. r_l), art, 56 
alin. (1), art. 56 alin, (2) Ui. a), art. 65, art. 
66 alin. (5), art. 67, art. 70 alin, (1) şi (2), 
art. 71, sintagma „ copiile de pe listele 
electorale permanente ” .se înlocuieşte cu 
sintagma „listele electorale permanente”, 
iar sintagma „ tabele electorale " se 
înlocuieşte cu sintagma,, liste electorale 
suplimentare ”, sintagma „ tabelul prevăzut 
la art. 9 alin. (1) ’’ se înlocuieşte cu 
sintagma „ lista electorală suplimentară ", 
iar sintagma „ tabelul prevăzut la art. 9 
alin. (2) ” se înlocuieşte cu sintagma 
„extrasul din listele electorale", sintagma 
„Ministerul Administraţiei şi Internelor ’’ se 
înlocuieşte cu sintagma „Ministerul 
Afacerilor Interne", sintagma „pază 
înarmată " se înlocuieşte cu sintagma 
„paza personalului structurilor 
Ministerului Afacerilor Interne ”; 
introduce alin. (6) la art. 1, art. 44_1, alin. 
(]_1) la art. 45, art, 45_1, art, 49 J, alin, 
(1_1) la art. 69;
abrogă art. 12, art. 51 alin. (5) şi (6) 

Dispune repubiicarea cu renumerotare

M. Of. nr. 746/12 sep. 2019'0 modificări prin O.U.G. nr. 64/2019 modifică art. 2 alin. (1) Ut. d), art. 2 alin. 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii (2) şi art. 23 alin. (2)-(4);

introduce alin. (4_l)-(4_4) la art 23, alin. 
(2_1) la art 40 şi alin. (2_1) şi (2_2) la art

nr. 370/2004 pentru aiegerea Preşedinteiui României şi 
modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şl 
funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, precum şi 
unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 
alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2019
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ii;admisă excepţie D.C.C. nr. 418/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 612/13 iul. 2020 
Decizia nr. 418 din 18 iunie 2020 referitoare la excepţia de 
neconslituţionaiitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e), ale art. Parlamentului ” din cuprinsul ari. 2 alin. 
4 alin. (2) şi ale art. 27 alin. (2) lit. c) teza finală din Legea nr.
370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, precum şi 
ale art. 118 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea 
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

sintagma „ care au gJ'up parlamentar 
propriu în cel pufin una din Camerele

(1) lit. e)

'2 modificări prin L. nr. 265/2021 M. Of. nr. 1065/8 nov. 2021 aprobă O.U.G. nr. 45/2014
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 45/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

'3,completat prin L. nr. 196/2022 M. Of. nr. 668/4 iul. 2022
Lege privind completarea art. 28 din Legea nr. 370/2004 
pentru alegerea Preşedintelui României

introduce alin. (2) la art. 28



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 84/24 feb. 2000L. nr. 3/2000
Lege privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

1 modificări prin O.U.G. nr. 92/2003 M. Of. nr. 710/10 oct. 2003
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea 
referendumului

aprobată prin L. nr. 550/2003

modifică ari. 30 alin. (1)

M. Of. nr. 922/22 dec. 2003

2 modificări prin L. nr. 550/2003 M. Of. nr. 922/22 dec. 2003
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 92/2003 pentru modificarea şi completarea unor 
reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea 
referendumului

aprobă O.U.G. nr. 92/2003

3 modificări prin L. nr. 551/2003 M. Of. nr. 922/22 dec. 2003
Lege pentru modificarea art. 14 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

modifică art. 14 alin. (I)

4 modificări prin O.U.G. nr. 99/2005 ;M. Of. nr. 643/20 iul. 2005 modifică art.]2 alin. (1) Ut. A; 
introduce Ut h) la art.12 alin. (I) Ut. BOrdonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

M. Of. nr. 554/27 iun. 2006respinsă prin L. nr. 243/2006

5 modificări prin L. nr. 243/2006 M. Of. nr. 554/27 iun. 2006
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 99/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

respinge O. U. G. nr. 99/2005

6 admisă excepţie D.C.C. nr. 567/2006 
ide neconst. prin

M. Of. nr. 613/14 iul. 2006
Decizia nr. 567 din 11 iulie 2006 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Legea 
nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

art. 12 alin. (1)

^ modificări prin M. Of. nr. 613/14 iul. 2006D.C.C. nr. 567/2006
Decizia nr. 567 din 11 iulie 2006 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Legea 

“nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

suspendă pentru 45 zile aplicarea 
prevederilor art. 12 alin. (l)(termenul se 
împlineşte la data de 27 august 2006 după 
care operează prevederile art. 147 aUn.(l) 
din Constituţie)

B modificări prin O.U.G. nr. 27/2007 M. Of. nr. 278/25 apr. 2007
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri pentru 
organizarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 
pentru demiterea Preşedintelui României

aprobată prin L. nr. 65/2008

modifică art.26 alin. (2), art.27 aUn.(l); 
introduce aUn.(2_I) şi (2_2) la art.26, 
alin.(]_]), (1_2) şi (1_3) la art.27

M. Of. nr. 237/27 mar. 2008

9 modificări prin L. nr. 129/2007 W. Of. nr. 300/5 mai 2007
Lege pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului

modifică art. 10



10 completat prin M. Of. nr. 317/11 mai 2007
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii hr. 3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

aprobată prin L. nr. 276/2007

O.U.G. nr. 34/2007 introduce art.43 I

M. Of. nr. 696/15 oct. 2007

11 admisă excepţie D.C.C. nr. 392/2007 
de neconst. prin

M. Of. nr. 325/15 mai 2007
Decizia nr. 392 din 17 aprilie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Legea 
nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

art. 11 alin. (3)

12 modificări prin D.C.C. nr. 392/2007 M. Of. nr. 325/15 mai 2007
Decizia nr. 392 din 17 aprilie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Legea 
nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile 
prevederile art. 11 alin. (3) (termenul se 
împlineşte la 30 iunie 2007, după care 
operează prevederile art. 147 alin. (1) din 
Constitulie)

13 modificări prin L. nr. 276/2007 M. Of. nr. 696/15 oct. 2007
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2007 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului

aprobă O. U. G. nr. 34/2007

i'i modificări prin M. Of. nr. 237/27 mar. 2008L. nr. 65/2008
Lege pentru aprobarea Ordorianţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 27/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea 
referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru 
demiterea Preşedintelui României

aprobă O.U.G. nr. 27/2007

15 modificări prin O.U.G. nr. 103/2009 M. Of. nr. 656/2 oct. 2009 modifică art. 5 alin. (2), art. 17 alin. (1), 
art. 20 alin. (1), art. 43_1; 
introduce alin. (3) şi (4) la art. 11, art. 
15J;
înlocuieşte anexele nr. 2, 3 şi 4 
Dispune republicarea cu renumerotare

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
. nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

M. Of. nr. 247/12 apr. 2012aprobată cu modificări şi L. nr. 62/2012 
completări prin

16 modificări prin M. Of. nr. 247/12 apr. 2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 103/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

L. nr. 62/2012 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 103/2009 şi modifică art. 10, art. 11 
alin. (3);
introduce alin. (4) la art. 11

17 imodificări prin L. nr. 76/2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

M. Of. nr. 365/30 mai 2012 modifică, la 1 septembrie 2012, art. 19 alin.
(2)

Dispune republicarea cu renumerotare

18 modificări prin O.U.G. nr. 41/2012 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii (2), art. 35;
nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului introduce alin. (2 1) şi (2 2) la art. 25,

alin. (1 _1) la art. 26; 
înlocuieşte anexele nr. 2, 3 şi 4 
Dispune republicarea cu renumerotare

M. Of. nr. 452/5 iul. 2012 modifică art. 10, art. 23, art. 26 alin. (1) şi

M. Of. nr. 511/24 iul. 2012aprobată cu modificări şi L. nr. 153/2012 
completări prin



19 modificări prin M.Of. nr. 489/17 iul. 2012
Lege pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului

L. nr. 131/2012 modifică art. 10

20 modificări prin M.Of. nr. 511/24 iul. 2012L. nr. 153/2012 aprobă O.U.G. nr. 41/2012 şi modifică ari. 
23, art. 26 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (1),Lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenţă a Guvernului 

nr. 41/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 Qyf - 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului elimină de la modificare art. 10

21 modificări prin O.U.G. nr. 44/2012 M.Of. nr. 606/23 aug. 2012 prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013 
76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă

M.Of. nr. 762/13 nov. 2012aprobată prin L, nr. 206/2012

22 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

la data de 1 februarie 2014, modifică art. 
43_1 alin. (5), titlul cap. 1/ art. 50, art. 51 
alin. (1) Ut. a) şi alin. (4), art. 59; 
introduce lil.f) la art. 49; 
abrogă art, 52-58 
Dispune republicarea cu renumerotare

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

23 modificări prin O.U.G. nr. 4/2013
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

M.Of. nr. 68/31 ian. 2013 prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 
2013

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013

24 modificări prin 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

L. nr. 214/2013 aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 4/2013

25 modificări prin L. nr. 341/2013 M. Of. nr. 787/16 dec. 2013
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

la 16 decembrie 2014 modifică art. 5 alin. 
(2), art. 7 alin. (2) partea introductivă, art. 
12 alin. (2);
introduce alin. (3) la ari. 5

26 modificări prin O.U.G. nr. 15/2016 M. Of. nr. 367/12 mai 2016 introduce art. 16 1
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

M.Of. nr. 420/7 iun. 2017respinsă prin L. nr. 131/2017
Dispune republicarea cu renumerotare

27 modificări prin D.C.C. nr. 361/2016
Decizia nr. 361 din 26 mai 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

M. Of. nr. 419/3 iun. 2016 admite excepţia de necoirstituţionalitate şi 
suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile 
O.U.G. nr. 15/2016 (termenulse împlineşte 
la 12 iulie 2016) după care operează art. 
147 din Constituţie



28imodificări prin L. nr. 131/2017 M. Of. nr. 420/7 iun. 2017
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea referendumului

respinge O.U.G. nr. 15/2016

29 modificări prin L. nr. 159/2018 M. Of. nr. 582/10 iul. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

modifică art. 6 alin. (1) .şi ari. 15 alin. (1) 
Ut. a);
introduce alin. (3) - (5) la art. 6

30 modificări prin O.U.G. nr. 86/2018 M. Of. nr. 799/18 sep. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, 
precum şi pentru unele măsuri pentru buna organizare şi 
desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea 
Constituţiei

aprobată cu modificări prin L. nr. 227/2021

modifică art. 2 alin. (3), art. 17, art. 18, art. 
23, art. 26 alin. (1) teza întâi, art. 26 alin. 
(3) şi (4), art. 31 alin. (2), art. 43_1, art.
48, art. 62;

introduce art. 15_2. art. 27_1;M. Of. nr. 891/16 sep. 2021

abrogă art. 19, art. 22, art. 25 alin. (4), 
ari. 26 alin. (5) şi (6), art. 31 alin. (3);

în tot cuprinsul anexelor nr. 2-6, sintagma 
„Numărul participanfilor trebuie să fie 
egal cu suma ce rezultă din adiţionarea 
cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7. " se înlocuieşte 
cu sintagma „Pct. 2 >/= Pct. 5 + pct. 6 + 
pct. 7.”

31 modificări prin O.U.G. nr. 29/2019 M. Of. nr. 358/8 mai 2019
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele 
măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din 
România în Parlamentul European şi a referendumului 
naţional din 26 mai 2019

modifică art. 15_1, anexele nr. 2-6

32 modificări prin L. nr. 227/2021 ;M. Of. nr. 891/16 sep. 2021 modifică anexele nr. 2-6 în sensul că
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului sintagma «Numărulparticipanţilor
nr, 86/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din 
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, precum şi 
pentru unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 
referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei

adiţionarea cifrelor de la pct. 5. 6 şi 7.» se 
înlocuieşte cu sintagma «Pct, 2 = pct. 5 + 
pct. 6 + pct. 7.»



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 632/21 iul. 2006L. nr. 334/2006
Lege privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

M. Of. nr. 446/23 iun. 2015
Lege privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale

1 republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 330/28 apr. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale

2 modificări prin L.nr. 78/2016 modifică art. 16 alin. (1) lit. e), aii. 28 alin. 
(3), aii. 30 alin. (5), aii. 31 alin. (4), aii. 33 
alin. (2), aii. 52 alin. (1), (2) şi (4);

introduce alin. (14) la aii. 28, aii. 34_1, 
aii. 34_2, aii. 41 _1, alin. (12) la aii. 48

M. Of. nr. 682/2 sep. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale

3 modificări prin O.U.G. nr. 44/2016 modifică aii. 48 alin. (10) şi (12) ;

introduce art. 48 1

M. Of. nr. 48/17 ian. 2017aprobată cu completări prin L. nr. 3/2017

M. Of. nr. 828/19 oct. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale

modifică art. 36 alin. (3) şi art. 48 alin.modificări prin L. nr. 183/2016
Ol);

introduce alin. (3_1) şi (3_2) la art. 36, 
alin. (2_1) şi (2_2) la art. 42 şi alin. (13) la 
art. 48

M. Of. nr. 48/17 ian. 2017 modifică art. 25 alin. (1)5 modificări prin L. nr. 3/2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale

M. Of. nr. 55/18 ian. 20186 modificări prin L nr. 34/2018
Lege pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 
334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale

modifică art. 18 alin. (2)

M. Of. nr. 358/8 mai 20192 modificări prin O.U.G. nr. 29/2019
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor (2) 
acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele 
măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din 
România în Parlamentul European şi a referendumului 
naţional din 26 mai 2019

modifică art. 38 alin. (2) lit. f), art. 42 alin.



8 modificări prin L. nr. 148/2019 M. Of. nr. 617/25 iul. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în materie electorală

modifică art. 28, art. 30. art. 34 alin. (4)- 
(6), (12) şi (13). art. 47 alin. (1), art. 48 
alin. (11)

9 modificări prin L. nr. 202/2020 M. Of. nr. 849/16 sep. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în materie electorală

modifică art. 30 alin. (3)

:M. Of. nr. 1313/30 dec. 2020 • art. 23 alin, (3)
Decizia nr. 686 din 30 septembrie 2020 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (3) şi ale art.
25 alin. (1) lit. v), \w) şi y) din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale

to admisă excepţie D.C.C. nr. 686/2020 
de neconst. prin



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 410/25 iul. 2001O.G. nr. 2/2001
Ordonanţă privind regimul juridic al contravenţiilor

aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 180/2002
(V. Decizia I.C.C.J. nr. XXII/2007 - M. Of. nr. 833/5 dec. 2007 (art. 16 alin. (7)); D.C.C. nr. 1354/2008 - M. Of. nr. 887/29 dec. 
2008 (sintagma "cu acordul acestuia" din art. 9); Decizia I.C.C.J. nr. 7/2010 - M. Of. nr. 126/18 feb. 2011 (art. 9 alin. (1), (2), (3)-

M. Of. nr. 268/22 apr. 2002

(5))

1 rectificare M. Of. nr. 584/18 sep. 2001 rectifică art. 26 alin. 1
Rectificare

2 modificări prin O.U.G. nr. 16/2002 M. Of. nr. 145/26 feb. 2002
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri 
fiscale

aprobată prin L. nr. 335/2002

modifică art. 39 alin. (2)

M. Of. nr. 418/17 iun. 2002

3 modificări prin M. Of. nr. 268/22 apr. 2002
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor

L. nr. 180/2002 modifică art.l, art.2 alin.(l)-(3), art.4, art.5 
alin.(5), art.8, art.22 alin.(]), art.28 
alin.(l), art. 34 alin. (2); introduce alin.(5) 
la art.2, alin.(6) şi (7) la art.5; abrogă 
art.20 alin. (2)

“ aprobată cu 
modificări şi 
completări prin

L. nr. 180/2002 M. Of nr. 268/22 apr. 2002
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor

5 .modificări prin O.G. nr. 61/2002 M. Of nr. 644/30 aug. 2002 abrogă la 1 ian. 2003 art. 14 alin. (2)
Ordonanţă privind colectarea creanţelor bugetare

M. Of nr. 193/26 mar. 2003aprobată cu modificări şi L. nr. 79/2003 
completări prin

6 modificări prin L. nr. 357/2003 M. Of nr. 537/25 iul. 2003
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

abrogă art. 16 alin. (2)-(4)

1 modificări prin M. Of. nr. 747/26 oct. 2003
Ordonanţă de urgenţă pentru desfiinţarea închisorii 
contravenţionale

aprobată prin L. nr. 28/2004

O.U.G. nr. 108/2003 la intrarea în vigoare a Legii de revizuire 
a Constituţiei modifică art.5 alin. (2) Ut. c), 
art.6, art.9, art. 10 alin. (2), art.l 1 alin. (4); 
abrogă art.5 alin. (2) Ut. d), art.l4 alin. (3), 
art. 22, art.43, art.45

M. Of nr. 214/11 mar. 2004

8 modificări prin L. nr. 28/2004 M. Of nr. 214/11 mar. 2004
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 108/2003 pentru desfiinţarea închisorii contravenţionale

aprobă O.U.G. nr. 108/2003

9 modificări prin M. Of nr. 1149/6 dec. 2004
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

modifică art. 4 alin. (1), art:8 alin. (3), 
art.25 alin. (3), art.28; introduce alin. 
(IJ) la art. 16

L. nr. 526/2004



10 completat prin O.G. nr. 8/2006 M. Of. nr. 78/27 ian. 2006 introduce alin. fJJ la ari 28 şi art. 50_1
Ordonanţă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

M. Of. nr. 640/25 iul. 2006aprobată cu modificări prin L. nr. 353/2006

11 modificări prin L. nr. 182/2006 M. Of. nr. 443/23 mai 2006
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

la data de 1 ianuarie 2007, modifică art, 8 
alin. (3), art. 39 alin. (2) şi (3); 
introduce alin. (4) la art. 8

12 modificări prin L. nr. 352/2006 M. Of. nr. 640/25 iul. 2006
Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor

introduce alin.(3) - (6) la art.9, art.39_l

13 modificări prin M. Of. nr. 640/25 iul. 2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2006 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor

L. nr. 353/2006 aprobă cu modificări O.G. nr.8/2006 şi 
modifică ari.28 alin. (3) partea introductivă; 
abrogă art,50_l

11 admisă excepţie D.C.C. nr. 953/2006 
de neconst. prin

M. Of. nr. 53/23 ian. 2007
Decizia nr. 953 din 19 decembrie 2006 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor

art. 32 alin. (!)

15 modificări prin D.C.C. nr. 228/2007 M. Of. nr. 283/27 apr. 2007
Decizia nr. 228 din 13 martie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor

suspendă pentru o perioadă de 45 zile 
dispoziţiile art. 12 alin. (1) în măsura în 
care prin sintagma "nu se mai 
sancţionează"prevăzută în text se înţelege 
doar aplicarea sancţiunii contravenţionale, 
nu şi executarea acesteia (termenul se 
împlineşte la 11 iun. 2007, după care 
operează prevederile art. 147 alin. (1) din 
Constituţie)

16 admisă excepţie D.C.C. nr. 228/2007 
de neconst. prin

M. Of. nr. 283/27 apr. 2007
Decizia nr. 228 din 13 martie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor

art. 12 alin. (1) în măsura în care prin 
sintagma "nu se mai sancţionează" 
prevăzută în text se înţelege doar aplicarea 
sancţiunii contravenţionale, nu şi 
executarea acesteia

17 admisă excepţie D.C.C. nr. 1354/2008 
de neconst. prin

’M. Of. nr. 887/29 dec. 2008
Decizia nr. 1354 din 10 decembrie 2008 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (5) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, precum şi art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) şi 
art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul 
juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, 
aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 108/2003 privind desfiinţarea închisorii 
contravenţionale

.sintagma "cu acordul acestuia" din art. 9



18,modificări prin D.C.C. nr. 1354/2008 M. Of. nr. 887/29 dec. 2008 suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
Decizia nr. 1354 din 10 decembrie 2008 referitoare la excepţia sintagma "cu acordul acestuia" din art. 9 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (5) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, precum şi art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) şi 
art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul 
juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii, 
aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 108/2003 privind desfiinţarea închisorii 
contravenţionale

(termenul se împlineşte la data de 12 
februarie 2009), după care operează 
dispozijiile ari. 147 alin. (1) din Constitulie

19 modificări prin M. Of. nr. 645/1 oct. 2009
Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor

L. nr. 293/2009 modifică art. 9 alin. (5), art. 39_1 alin. (2)

20 modificări prin M.Of. nr. 714/26 oct. 2010
Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 
proceselor

L. nr. 202/2010 modifică ari. 34 alin. (2)

(v. Decizia I.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)

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

L. nr. 76/2012 modifică, la 1 septembrie 2012, art, 9 alin. 
(6), art. 13 alin. (2), art. 14, art. 32 alin. (1) 
şi (2), ari. 34, art. 47; 
introduce alin. (2) la art, 36 
Dispune republicarea cu renumerotare

22 modificări prin O.U.G.nr. 44/2012 M. Of. nr. 606/23 aug. 2012 prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013 
76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă

aprobată prin L. nr. 206/2012 M. Of. nr. 762/13 nov. 2012

23 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

2-* 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.G. 
nr. 4/2013

25 modificări prin O.U.G. nr. 80/2013 
Ordonanţă de urgenţă privind taxele judiciare de timbru

M. Of. nr. 392/29 iun. 2013 modifică ari. 36



26 modificări prin O.G. nr. 17/2014 M. Of. nr. 629/27 aug. 2014 modifică art. 9 alin. (3)
Ordonanţă pentru modificarea art, 9 alin.. (3) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

M. Of. nr. 282/27 apr. 2015aprobată prin L. nr. 86/2015

27 modificări prin O.G. nr. 5/2015 M.Of. nr. 78/29 ian. 2015
Ordonanţă pentru modificarea unor termene prevăzute de 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor

aprobată prin L. nr. 179/2015

modifică art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2), 
art. 26 alin. (3)

M. Of. nr. 481/1 iul. 2015

28 modificări prin M.Of. nr. 481/1 iul. 2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2015 
pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

L. nr. 179/2015 aprobă O.G. nr. 5/2015

29 modificări prin M. Of. nr. 490/30 iun. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de 
simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 179/2017

O.U.G.nr. 41/2016 modifică art. 28 alin. (2) şi (3)

M. Of. nr. 581/20 iul. 2017

30 modificări prin L. nr. 203/2018 M. Of. nr. 647/25 iul. 2018 modifică art. 8 alin. (3) şi (4), art. 16 alin. 
(1), art. 17, art. 18, art. 25 alin. (3), ari. 26 
alin. (1) şi (3), art. 27, art. 28 alin. (1) şi 
art, 37;
introduce alin. (5) la art. 8 şi alin. (3_1) - 
(3J) la art. 39

Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 
contravenţionale

La data intrării în vigoare a prezentei legi, dispoziţiile din actele normative în vigoare care stabilesc achitarea a 
jumătate din minimul amenzii contravenţionale, într-un termen mai mic decât cel prevăzut la art. 28 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

31 modificări prin L. nr. 107/2022 M. Of. nr. 391/21 apr. 2022
Lege pentru modificarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

modifică art. 32 alin. (1)



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 293/25 apr. 2003 

Hotărâre privind stabilirea modelului Registrului declaraţiilor de interese
H.G. nr. 506/2003

' modificări prin O.U.G. nr. 14/2005 M. Of. nr. 200/9 mar. 2005 înlocuieşte anexa
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea formulareior pentru 
declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese

M. Of. nr. 449/26 mai 2005aprobată prin L. nr. 158/2005

2 modificări prin L. nr. 158/2005
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia 
de avere şi pentru declaraţia de interese

M. Of. nr. 449/26 mai 2005 aprobă O.U.G. nr. 14/2005



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M.Of. nr. 71/9 apr. 1996L.nr. 16/1996
Legea Arhivelor Naţionale

M. Of. nr. 293/22 apr. 20141 republicare cu 
renumerotare Legea Arhivelor Naţionale



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 390/23 mai 2016L. nr. 98/2016
Lege privind achiziţiile publice

1 promulgată prin D. nr. 514/2016 M. Of. nr. 390/23 mai 2016 
Decret pentru promulgarea Legii privind achiziţiile publice

2 completat prin O.U.G. nr. 80/2016
Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea 
termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 80/2017

M. Of. nr. 939/22 nov. 2016 introduce alin. (4) la art. 235

M. Of. nr. 313/2 mai 2017

3.modificări prin M. Of. nr. 313/2 mai 2017L. nr. 80/2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 80/2016 pentru-stabilirea unor măsuri în domeniul 
administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului 
prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

aprobă cu modificări O.U.G. nr.80/2016şi 
modifică art. 235 alin. (4)

4 modificări prin M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017O.U.G. nr. 107/2017 modifică art. 4 alin. (1) lit.c), art. 6 alin. (3) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor Ut. b), art. 7 alin. (1) partea introductivă, 
acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice art. 19, art. 28 alin. (1) şi (2), art. 33, art. 

53, art. 55 alin. (1), art. 68, art. 104 
alin.(l) Ut. a) şi c), art. 109 alin. (3), art. 
111 alin. (1) şi (4), art.114, art. 131 alin.
(1) Ut. a), art. 153 alin. (1) Ut. a), art. 160 
alin. (1) şi (2), art. 161, art, 175 alin. (2) Ut. 
a), art, 176 alin. (1), art. 182 alin, (2), art. 
185 alin. (1), art. 187 alin. (8) lit.b), art.
193 alin. (2) şi (3), art. 200 alin. (1), art. 
207 alin. (1) Ut, b). art. 210 alin. (1). art. 
212 alin. (1) lit.d), art, 213 alin. (2), art.
214 alin. (2) şi (3), art. 215 alin. (2) Ut. b) 
şi alin. (3) - (6), art. 221 alin. (1) lit.d) pct. 
(iii), art. 224 alin. (1) Ut. i);

M. Of. nr. 14/7 ian. 2019aprobată prin L.nr. 5/2019

introduce alin. (3) la art. 4, Ut.b_l) la art,
7 alin, (1), alin (4_1) la art, 113, alin. (5_1) 
la ari. 215;

abrogă art. 113 alin. (12) şi (13), art. 167 
alin. (4), art. 182 alin. (5), art. 225.



Sfnodificări prin O.U.G. nr. 45/2018 modifică aii. 6 alin. (3) Ut. b), ari. 7 alin.
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor (1) şi (5), aii. 19 Ut. a), aii. 40, aii. 43 alin. 
acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice aii. 65 alin. (2), ari. 68 alin. (2) Ut. a)

şi b), aii. 104 alin. (1) Ut. c), art. 104 alin. 
(5) Ut. c), aii. 111 alin. (1) partea 
introductivă, art. 111 alin. (4), art. 153 
alin. (3), art. 161, art. 166 alin. (2), aii.
213 alin. (2), art. 215 alin. (1), art. 217 
alin. (6), art. 221 alin. (1) Ut. a) şi b) partea 
introductivă şi pct. (ii) de la Ut. d) şi Ut. J), 
aii. 221 alin. (2), art. 221 alin. (7) partea 
introductivă şi Ut. d), art. 221 alin. (9), art. 
224 alin. (1) Ut, a) şi art. 226 alin. (1); 
introduce alin. (12) la aii. 113 şi alin. (3_1) 
la art. 187;
abrogă art. 7 alin. (3), art. 140 alin. (3), 
aii. 214 alin. (2), art. 221 alin. (8) şi art. 
229 alin. (3)

M. Of. nr. 459/4 iun. 2018

6 ;modificări prin L. nr. 5/2019 M. Of. nr. 14/7 ian. 2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

aprobă O.U.G. nr. 107/2017

7 modificări prin M.Of. nr. 260/4 apr. 2019
Decizia nr. 738 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. (4) din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

D.C.C. nr. 738/2018 suspendă pentm 45 de zile dispoziţiile aii. 
167 alin. (4) (termenul se împlineşte la 18 
mai 2019) după care operează prevederile 
art. 147 din Constituţie

8 admisă excepţie D.C.C. nr. 738/2018 
de neconst. prin

M.Of. nr. 260/4 apr. 2019
Decizia nr. 738 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. (4) din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

art. 167 alin. (4)

9|modificări prin O.U.G. nr. 23/2020 modifică aii. 165, art. 214 alin. (3), art. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 221 alin. (7), art, 224 alin. (1) Ut. l) şi art. 
acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice 227 alin. (1);

M.Of. nr. 106/12 feb. 2020

introduce alin. (4) la art. 57, alin. (2_1) la 
aii. 140, alin. (7_1) la art. 167, alin. (3J) 
şi (3_2) la aii. 171, alin. (4) şi (5) la art. 
214 şi alin. (7J) la art, 221

10 modificări prin D.C.C. nr. 221/2020 M. Of. nr. 594/7 iul. 2020
Decizia nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. (termenul se împlineşte la 20 august 2020),

din Constituţie

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile 
O. U. G. nr. 23/2020, în ansamblul său



11 modificări prin O.U.G. nr. 114/2020 M.Of, nr. 614/13 iul. 2020 modifică art. 7 alin. (I) partea introductivă, 
art. 31 alin. (3), art. 57 alin. (I), art. 111, 
art. 113 alin. (1), art. 165, art. 207 alin. (2) 
şi (3), art. 212 alin. (1) Ut. e), art, 214 alin.
(3) , art. 217 alin. (5) şi (6), art, 221 alin.
(l) Ut, f) partea introductivă, art. 221 alin. 
(6) şi (7), art. 224 alin. (1) Ut. l) şi art. 227 
alin. (l):
introduce Ut, ee_l) la art. 3 alin. (1), alin.
(4) la art. 57, art. 113_1, alin. (2_1) la art. 
140, alin. (7_1) la art. 167, alin. (3_1) .şi 
(3_2) la art. 171, alin. (2_1) la art, loi 
alin. (1_1) la art, 209, alin. (4) - (6) la art. 
214, alin. (1_1) la art. 216, art. 222_1 şi 
art, 234J;
abrogă art. 68 alin. (2)

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

12 completat prin L. nr. 148/2020 M. Of. nr. 658/24 iul. 2020
Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice

introduce alin. (2) şi (3) la art. 53, Ut. f) la 
art. 60, alin. (1_1) la art. 167

13 modificări prin O.U.G. nr. 25/2021 M. Of. nr. 346/5 apr. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul achiziţiilor publice

modifică art. 3 alin. (1) lit.jj), art, 49 şi art. 
53 alin. (1);
introduce alin. (1_1) la art. 53

li modificări prin O.G. nr. 3/2021 M. Of. nr. 821/27 aug. 2021
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul achiziţiilor publice

modifică art. 3 alin. (1) Ut. yy), art, 55 alin. 
(1) Ut. a), art. 55 alin. (2), art. 70 alin. (2) 
şi (3), art. 196 alin. (2_1). art. 213 alin. (2), 
art. 214 alin. (5) şi (6), ari. 219 alin. (5) şi 
art. 227 alin. (1);
introduce alin. (3) la art. 165, alin. (5_1) la 
ari, 214 şi alin. (7) la art. 214; 
abrogă art. 113 alin. (11)
Dispune republicarea cu renumerotare

15 jmodificări prin O.U.G. nr. 26/2022 M. Of. nr. 272/21 mar. 2022
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul investiţiilor publice

modifică art. 104 alin. (1) Ut. c) şi alin. (4), 
art. 196 alin. (2) şi art. 221 alin. (9); 
introduce alin. (4_1) la art. 104 şi alin. (7) 
la art, 218;
abrogă art. 196 alin. (2_1)

Dispoziţiile art. IX alin. (6) intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în 
Monitorul Oficial al României, Partea I

16 completat prin L. nr. 86/2022 M. Of. nr. 366/13 apr. 2022 introduce alin. (4_1) la art. 187, Ut. c) la 
art. 187 alin. (8), alin. (9_1) la art. 187,Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 99/2016 alin. (3) la art. 188 şi Ut. g 1) la art. 224 
privind achiziţiile sectoriale alin. (1)



17 imodificări prin L. nr. 208/2022 M. Of. nr. 697/12 iul. 2022 modifică ari. 7 alin. (2) şi (5), art. 90 alin. 
(3), art. 98 alin. (6), art. 104 alin. (1) Ut. c), 
art. 104 alin. (4_1), art. 104 alin. (8) Ut. b). 
art. 111 alin. (6), art. 154, art. 184, art. 185 
alin. (2), art. 187 alin. (3), art. 187 alin. 
(3_1), art. 187 alin. (8) Ut. a), art. 221 alin. 
(11), art. 227 alin. (1) şi art. 228; 
introduce alin. (6) - (8) la art. 7, Ut. d) la 
art. 104 alin. (1), art. 154_1 şi 154_2, alin. 
(2_1) la art. 182, alin. (6) la art. 193, alin. 
(3) la art. 209, art. 222_2 şi Ut. m) la art. 
224 alin. (1) - (la data de 10 septembrie 
2022)

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile 
sectoriale, Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 
concesiunile de servicii, precum şi a Legii nr. 101/2016 privind ' 
remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor 
de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi 
pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor

18 modificări prin L. nr. 256/2022
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 
privind achiziţiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
servicii, precum şi pentru modificarea art. 25 alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind 
prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora

.M. Of. nr. 744/25 iul. 2022 modifică art. 3 alin. (1) Ut. k), m) şi p), art. 
9 alin. (1), art. 17 alin. (1). art. 119 Ut. d), 
art. 178 alin. (3), art. 196 alin. (1), art. 218 
alin. (1);
introduce Ut. eee) şi fff) la art. 3 alin. (1)

19 ,modificări prin O.U.G. nr. 136/2022 M. Of. nr. 975/6 oct. 2022 modifică art. 154 alin. (4)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 263/28 oct. 1996L. nr. 115/1996
Lege pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de 
conducere şi de control şi a funcţionarilor pubiici

1 modificări prin L. nr. 161/2003 M. Of. nr. 279/21 apr. 2003
Lege privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

modifică titlul, art.l, art.2, art.4, art.6 alin. 
(1), (3) şi (4), art.14 alin.(2), art.2] alin.
(]), ari.26 alin. (1), ari.32, art.38; 
abrogă ari.5 alin. (2), ari.37; 
înlocuieşte anexa privind declaraţia de 
avere şi sintagmele:
-Ministerul Finanţelor cu Ministerul 

Finanţelor Publice;
- Ministerul Culturii cu Ministerul Culturii 
şi Cultelor:
- Parchetul General cu Parchetul de pe 
lângă Curtea Supremă de Justiţie;
- Procurorul general cu Procurorul general 
al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă 
de .Justiţie;
- primul-procuror al parchetului de pe 
lângă curtea de apel cu procurorul general 
al parchetului de pe lângă curtea de apel.
Dispune republicarea cu renumerotare

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 15/2013 - M. Of. nr. 760/6 dec. 2013)

2 modificări prin O.U.G. nr. 40/2003 M. Of. nr. 378/2 iun. 2003
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei

aprobată prin L. nr. 114/2004

modifică anexa

M. Of. nr. 336/16 apr. 2004

3 modificări prin L. nr. 114/2004 M.Of. nr. 336/16 apr. 2004
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 40/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 
în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

aprobă O. U. G. nr. 40/2003

‘' modificări prin M. Of. nr. 365/27 apr. 2004
Ordonanţă de urgenţă privind creşterea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice şi a funcţiilor publice, precum 
şi intensificarea măsurilor de prevenire şi combatere a 
corupţiei

aprobată cu modificări şi L. nr. 601/2004 
completări prin

O.U.G. nr. 24/2004 modifică art.6 alin. (4), art.9 alin. (2) lit.a), 
art.14 alin. (2), art.22 lit.a); introduce 
art.6_l; înlocuieşte anexa privind 
declaraţia de avere

M. Of. nr. 1227/20 dec. 2004
Dispune republicarea cu renumerotare

5 modificări prin O.U.G. nr. 14/2005 M. Of. nr. 200/9 mar. 2005
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea fomnularelor pentru 
declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese

aprobată prin L. nr. 158/2005

înlocuieşte anexa

M. Of. nr. 449/26 mai 2005

6 modificări prin L. nr. 158/2005 M. Of. nr. 449/26 mai 2005
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia 
de avere şi pentru declaraţia de interese

aprobă O.U.G. nr. 14/2005



7 modificări prin L. nr. 144/2007 M. Of. nr. 359/25 mai 2007 modifică art.14 alin. (2), art.16 alin. (1), 
ari. 20;
abrogă ari.], ari.2, ari.3 alin. (2) şi (3), 

arl.4, arl.5, ari.6 alin. (3) şi (4), arl.6_I, 
an.8, arl.9, arl.ll-13, ari.14 alin. (1), 
ari.16 alin. (2), ari.21, ari. 22, art.35, 
arl.36;
înlocuieşle sintagma " comisia de 

cercetare" cu "Agenţia Naţională de 
Integritate"

Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate

8 modificări prin O.U.G. nr. 49/2007 M. Of. nr. 375/1 iun. 2007
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate

aprobată cu modificări şi L. nr. 94/2008 
completări prin

modifică ari. 20

M. Of. nr. 305/18 apr. 2008

9 modificări prin L. nr. 94/2008 M. Of. nr. 305/18 apr. 2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 49/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 49/2007 şi modifică ari. 20

10 modificări prin L. nr. 176/2010 M. Of. nr. 621/2 sep. 2010
Lege privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor alin. (3); 
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative

modifică ari. 10, ari. 26 alin. (1), ari. 28

introduce ari. 10_1 -10_4; 
abrogă ari. 3, ari. 14 alin. (2), ari. 24

(v. D.C.C. nr. 460/2013 - M. Of. nr. 762 din 9 dec. 2013)



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 345/22 mai 2007L. nr. 135/2007
Lege privind arhivarea documentelor în formă electronică

M. Of. nr. 138/25 feb. 2014 
Lege privind arhivarea documentelor în formă eiectronică

1 republicare cu 
renumerotare



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 465/1 iun. 2005L. nr. 157/2005 (ratificare)
Tratat între Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, 
Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica 
Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, 
Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, 
Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul 
Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi 
Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea 
Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005

L. nr. 157/2005 M. Of. nr. 465/1 iun. 2005ratificat

1 ratificat prin L. nr. 157/2005 M. Of. nr. 465/1 iun. 2005
Lege pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, 
Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală 
Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul 
Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, 
Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, 
Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica 
Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica 
Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica 
Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al 
Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii 
Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea 
Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, 
semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005

2 modificări prin L. nr. 13/2008 (ratificare) :M. Of. nr. 107/12 feb. 2008
Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind 
Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii 
Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007

M. Of. nr. 107/12 feb. 2008ratificat L. nr. 13/2008

3 modificări prin Lnr. 86/2012 (ratificare) :m. Of. nr. 436/30 iun. 2012
Tratat dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica 
Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, 
Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, 
Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, 
Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al 
Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul 
Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă,
Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, 
Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, 
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre 
ale Uniunii Europene) şi Republica Croaţia privind aderarea 
Republicii Croaţia la Uniunea Europeană, semnat de România 
la Bruxelles la 9 decembrie 2011

ratificat L. nr. 86/2012 M. Of. nr. 436/30 iun. 2012

Publicat şi în M. Of. nr. 436 bis/30 iun. 2012



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 279/21 apr. 2003

Lege privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor pubiice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 15/2013 - M. Of. nr. 760/6 dec. 2013)

L. nr. 161/2003

1 promulgată prin D. nr. 238/2003 M. Of. nr. 279/21 apr. 2003
Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru 
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a 
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei

2 modificări prin O.U.G. nr. 40/2003
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei

aprobată prin L. nr. 114/2004

M. Of. nr. 378/2 iun. 2003 modifică anexa privind declaraţia de avere 
de la Cartea 11 Titlul 1; introduce art.
100 1.

M. Of. nr. 336/16 apr. 2004

3 modificări prin L. nr. 23/2004
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 90/2001 
privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a 
ministerelor

M. Of. nr. 187/3 mar. 2004 sintagma "aparatul de lucru al primului- 
ministru" se înlocuieşte cu sintagma 
"Cancelaria Primului-Ministru "

4 modificări prin L. nr. 114/2004 M. Of. nr. 336/16 apr. 2004
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 40/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 
în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

modifică art.l00_l

5 modificări prin L. nr. 171/2004
Lege pentru completarea articolului 94 din Legea nr. 161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

M. Of. nr. 456/20 mai 2004 introduce alin. (2_1) la art. 94

6 modificări prin L. nr. 280/2004
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 77/2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru 
organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

M. Of. nr. 574/29 iun. 2004 introduce art. 82 1

^ modificări prin L. nr. 359/2004 M. Of. nr. 839/13 sep. 2004
Lege privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în 
registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi 
persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum 
şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice

abrogă la 13 oct. 2004 art. 174 alin. (2) din 
titlul V al cărţii 1

(v. Decizia I.C.C.J. nr. LXXX (80)/2007 - M. Of. nr. 553/22 iul. 2008 (art. 30 alin. (1) şi alin. (2)))



8 modificări prin O.U.G. nr. 75/2004
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea 
în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor 
familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a 
acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor 
juridice

aprobată prin L. nr. 569/2004

M. Of. nr. 932/12 oct. 2004 prorogă termenul de intrare în vigoare al 
L nr. 359/2004 până la data de 12 
noiembrie 2004

M. Of. nr. 1196/14 dec. 2004

9 modificări prin O.U.G. nr. 92/2004 M. Of. nr. 1091/23 nov. 2004
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea drepturilor 
salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 
2005

suspendă aplicarea dispoziţiilor art. XVI 
alin. (5) şi (6).

M. Of. nr. 324/18 apr. 2005aprobată cu modificări şi L. nr. 76/2005 
completări prin

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 23/2008 - M. Of. nr. 895/30 dec. 2008 (art. 40 şi 41))

10 modificări prin O.U.G. nr. 14/2005 M. Of. nr. 200/9 mar. 2005
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea fomiularelor pentm IV capitolul VI 
declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese

aprobată prin L. nr. 158/2005

modifică art. 111 alin. (2) din cartea I titlul

M. Of. nr. 449/26 mai 2005

11 modificări prin M. Of. nr. 324/18 apr. 2005
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a 
altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005

L. nr. 76/2005 aprobă cu modificări şi. completări 
O.U.G.nr. 92/2004

12 modificări prin M. Of. nr. 449/26 mai 2005
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia 
de avere şi pentru declaraţia de interese

L. nr. 158/2005 aprobă O.U.G. nr. 14/2005

13 modificări prin O.G. nr. 2/2006
Ordonanţă privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor 
drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006

aprobată cu modificări şi L. nr. 417/2006 
completări prin

M. Of. nr. 57/20 ian. 2006 abrogă alin. (5) şi (6) ale art.XVl

M. Of. nr. 951/24 nov. 2006

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 23/2008 - M. Of. nr. 895/30 dec. 2008 (art. 42))

14 modificări prin O.U.G. nr. 31/2006 M. Of. nr. 357/20 apr. 2006
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. XVII alin. (3) din 
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei

aprobată prin L. nr. 354/2006

modifică art. XVII alin. (3)

M. Of. nr. 640/25 iul. 2006

15 modificări prin L. nr. 96/2006 M. Of. nr. 380/3 mai 2006 
Lege privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

abrogă art. 82 alin. (2)



16'modificări prin L. nr. 251/2006 M. Of. nr. 574/4 iul. 2006
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici

abrogă art.Xl' alin.(2) şi (3), art.XVI 
alm.(4)-(6) şi art.XX

(V. D.C.C. nr. 185/2009 - M. Of. nr. 187/25 mar. 2009 (art. XIII referitor la intrarea în vigoare "la 1 ianuarie 2007 a 
prevederilor art. 29 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi 
completările aduse prin Legea nr. 251/2006")

17 modificări prin M. Of. nr. 640/25 iul. 2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 31/2006 pentru modificarea art. XVII alin. (3) din Legea nr. 
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 
în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

L. nr. 354/2006 aprobă O.U.G. nr.31/2006

18 modificări prin M.Of. nr. 1036/28 dec. 2006
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri necesare pentru 
aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării 
României la Uniunea Europeană

aprobată cu completări prin L. nr. 191/2007

O.U.G. nr. 119/2006 modifică art. 120 alin. (3), art. 232, art. 
234;
introduce art. 234_l-234_9, art. 237_1 şi 

237_2;
abrogă art. 125 alin. (3) şi art. 233M. Of. nr. 425/26 iun. 2007

19 modificări prin L. nr. 144/2007
Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate

M. Of. nr. 359/25 mai 2007 abrogă cap. 1 "Dispoziţii generale alin. 
(3)—(7) ale art. 73, art. 74, alin. (3) şi (4) 
ale art. 76 din cap. II "Conflictid de 
intere.se" şi art. 112 şi 113 din cap. VI 
"Dispoziţii comune " din titlul IV 
"Conflictul de interese şi regimul 
incompatibilităţilor în exercitarea 
demnităţilor publice şi funcţiilor publice " 
al cărţii I "Reglementări generale penti-u 
prevenirea şi combaterea corupţiei"

20 modificări prin L. nr. 191/2007 M. Of. nr. 425/26 iun. 2007
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea 
unor regulamente comunitare de la data aderării României la 
Uniunea Europeană

aprobă cu completări O.U.G. nr. 119/2006

21 modificări prin L. nr. 330/2009 M. Of. nr. 762/9 nov. 2009 la data de 12 nov. 2009, modifică art. 94 
Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din alin. (2) Ut. c) şi art. 96 alin. (1) 
fonduri publice

(v. D.C.C. nr. 1615/2011 -M. Of. nr. 99/8 feb. 2012; Decizia I.C.C.J. nr. 11/2012-M. Of. nr. 734/31 oct. 2012 (art.
30))

22 modificări prin L. nr. 284/2010 :M. Of. nr. 877/28 dec. 2010 modifică art. 94 alin. (2_1), art. 96 alin. (1); 
Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din introduce alin. (2_2) la art. 94 
fonduri publice

(v. D.C.C. nr. 1615/2011 -M. Of. nr. 99/8 feb. 2012 (anexa nr. II cap. I lit. B art. 7); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2014-M. 
Of. nr. 260/9 apr. 2014)



23 rnodificări 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 art. 173 alin. (1) teza finală

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

24 completat prin L. nr. 134/2011 M.Of. nr. 481/7 iul. 2011
Lege pentru completarea alin. (1) al art. 82 din Legea nr. 
161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 
în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şî sancţionarea corupţiei

introduce Ut. h) la art. 82 alin. (1)

25 modificări prin L. nr. 187/2012 M.Of. nr. 757/12 nov. 2012 la data de 1 februarie 2014, modifică art. 
82_1 alin. (2) din secfunea a 2-a a cap. III 
din titlul IV al cărţii I, art. 225 şi art. 226 
din secţiunea a 10-a a cap. I din titlul V al 
cărţii 1, art. 228; 
abrogă secţiunea 1 cu art. 42-47, 

secţiunea a 2-a cu art. 48-50 şi secţiunea a 
3-a cu art. 51, de la cap. III al titlului III 
din cartea I, art. 59 din cap. IV al titlului 
III din cartea I, art. 222, 224 şi 231 din 
secţiunea a 10-a a cap. I din titlul V al 
cărţii I
Dispune republicarea cu renumerotare

Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

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

26 modificări prin L. nr. 255/2013 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

abrogă, la 1 februarie 2014, art. 54-58

27 modificări prin L. nr. 207/2015 M. Of. nr. 547/23 iul. 2015 abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 1-5
Lege privind Codul de procedură fiscală

Dispoziţiile art. I pct. 4, pct. 7 cu privire la ordinul prevăzut la art. 701 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 8, 9 şi 14 intră în vigoare la 1 martie 
2022. (O.G. nr. 11/2022 - M. Of. nr. 97/31 ian. 2022)

28;modificări prin L.nr. 87/2017 ,M. Of. nr. 313/2 mai 2017 modifică art. 82 alin.(l) partea introductivă 
şi lit.a), art. 84 alin.(l)partea introductivă, 
art. 85 alin.(l) partea introductivă, art. 87 
alin.(l) partea introductivă, art. 88 alin.(l) 
partea introductivă şi art. 94 alin.(l)

Lege pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 
prevenirea şi sancţionarea corupţiei

29 modificări prin L. nr. 128/2017 M. Of. nr. 421/7 iun. 2017
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

modifică art. 87 alin.(l) Ut. d), art. 88 
alin.(l) lit, a) şi d);

introduce alin. (1_1) la art. 87, alin. (1 _1) 
la art, 88;

abrogă art. 87 alin.(l) lit.a) şi lit.f)



30 modificări prin L. nr. 59/2019 M. Of. nr. 268/9 apr. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

modifică art. 77; 
introduce alin. (1_1) la art. 91



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 621/2 sep. 2010L. nr. 176/2010

Lege privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

(V. D.C.C. nr. 460/2013 - M. Of. nr. 762 din 9 dec. 2013)

1 promulgată prin D. nr. 868/2010 M. Of. nr. 621/2 sep. 2010
Decret pentru promulgarea Legii privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 
normative

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

abrogă, la data de 1 februarie 2014, ari. 31

Dispune republicarea cu renumerotare

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

3 modificări prin L. nr. 116/2013
Lege pentru modificarea pct. 5 al anexei nr. 2 la Legea nr. 
176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 
demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative

M.Of. nr. 247/30 apr. 2013 modifică anexa nr. 2

3 admisă excepţie D.C.C. nr. 418/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 563/30 iul. 2014
Decizia nr. 418 din 3 iulie 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) teza a doua 
şi art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte 
normative, a art. 75 lit. b) din Legea nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali şi a art. 46 alin. (1) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001

constată că prevederile art. 25 alin. (2) teza 
a doua sunt constituţionale în măsura în 
care sintagma „aceeaşifuncţie” se referă 
la toate funcţiile eligibile prevăzute de art.
1 din aceeaşi lege.

5 completat prin L. nr. 125/2018 M.Of. nr. 472/7 iun. 2018
Lege pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor 
acte normative

introduce ari. 25 1

6 completat prin L. nr. 54/2019 M. Of. nr. 222/21 mar. 2019
Lege pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi ^ncţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor 
acte normative

introduce alin. (5) la art. 25



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

modifică art. 26 alin. (1) Ut. h); 
abrogă art. 26 alin. (1) Ut. i)

Notă: Denumirea "secretarul unităţii administrativ-teritoriale" se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative 
în vigoare, cu denumirea "secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale". Denumirea "secretarul 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale" se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu 
denumirea "secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale". Denumirea "secretarul comunei, 
oraşului, municipiului, judeţului", după caz, se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu 
denumirea "secretarul general al comunei, al oraşului, al municipiului, al judeţului", după caz.

8 completat prin M. Of. nr. 588/6 iul. 2020L. nr. 105/2020 
Lege pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor 
acte nonnatlve

introduce art. 2 1

Simodificări prin iM. Of. nr. 1190/15 dec. 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 176/2010 
privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative şi a art. III din Legea nr. 
105/2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind 
integritatea în exercitarea funcţiilor şl demnităţilor publice, 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor 
acte normative

O.U.G. nr. 127/2021 modifică art. 2, art. 2_1, art. 3 alin. (2) şi 
(3), art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (I), art. 7 
alin. (2)



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M.Of. nr. 405/5 iul. 2013L. nr. 185/2013
Lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate

M. Of. nr. 147/15 feb. 2018
Lege privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de 
publicitate

republicare cu 
renumerotare

1



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M.Of. nr. 688/10 sep. 2015L. nr. 227/2015
Lege privind Codui fiscal

Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, prevederile art. II intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, cu excepţia prevederilor pct. 11-21 care intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul 
Oficial al României, Partea I şi a prevederilor pct. 26 care intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în 
Monitorul Oficial al României, Partea l.(O.G. nr. 11/2022 - M. Of. nr. 97/31 ian. 2022); Prin derogare de la prevederile art. 4 din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la data de 1 
ianuarie 2023, cu următoarele excepţii: a) prevederile pct. 3 referitor la modificarea art. 43 alin. (2) şi (5), pct. 44, 89 şi 92 se 
aplică veniturilor din dividende distribuite după data de 1 ianuarie 2023; b) prevederile pct. 2 şi 3 referitor la modificarea art. 43 
alin. (3) şi (4), pct. 25, pct. 26 referitor la prevederile art. 60 pct. 5 lit. b), pct. 28 referitor la prevederile art. 60 pct. 7 lit. b), pct.
29, 38, 42, 56, 66, 70, 72, pct. 76 referitor la prevederile art. 154 alin. (1) lit. a) şi b), pct. 82, 90 şi 91 intră în vigoare în 3 zile de 
la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe; c) prevederile pct. 45 se aplică veniturilor 
plătite începând cu 1 august 2022; d) prevederile pct. 24, 27, 31-37, 39-41, 59-65, 67, 76 referitor la prevederile art. 154 alin. (1) 
lit. r) şi s), pct. 78, 79, 87 şi 88 se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023; e) prevederile pct. 30, 43, 48, 49, 51- 
53, 71, 73-75, 81, 83-86 se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023; f) prevederile pct. 50 se aplică începând cu 
contractele de închiriere încheiate începând cu 1 ianuarie 2023; g) prevederile pct. 26 referitor la prevederile art. 60 pct. 5 lit. c), 
pct. 28 referitor la prevederile art. 60 pct. 7 lit. c), pct. 54, 55, 58, 68, 69 şi 80 se aplică veniturilor aferente lunii august 2022; h) 
prevederile pct. 100-105 intră în vigoare la data de 1 august 2022; i) prevederile pct. 106-117 se aplică începând cu data de 1 
ianuarie 2023.; - Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, prevederile articolului III intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023; Prevederile articolului VII intră în vigoare la data 
de 1 ianuarie 2023. (O.G. nr. 16/2022 - M. Of. nr. 716/15 iul. 2022)

promulgată prin D. nr. 718/2015 M.Of. nr. 688/10 sep. 2015 
Decret pentru promulgarea Legii privind Codul fiscal

1

2 completat prin 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 lit. g) la art. 495

M. Of. nr. 408/30 mai 2016

3 modificări prin O.U.G. nr. 50/2015 M. Of. nr. 817/3 nov. 2015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

aprobată cu modificări şi L. nr. 358/2015 
completări prin

modifică art. 15 alin. (1) lit. b), art., 43 
alin. (2), art. 47 Ut. c), art. 51 alin. (1), 
art.52 alin. (1), art. 68 alin. (4) lit. k), art 
68 alin. (7) Ut d) , art 76 alin. (3) Ut. g), 
art. 78 alin. (2) Ut. b), art. 97 alin. (7) 
prima teză. ari. 101 alin. (9), art. 125 alin.
(1) Ut c), art. 137 alin. (2), art. 148 alin.
(4) Ut b), art. 151 alin. (6), art 153 alin.
(2) , art. 157 alin. (2), art. 183, art. 185 
alin. (2), art. 187 alin. (1) litj), art 187 
alin. (2), art. 193 alin. (2), art. 195 alin.
(2), art. 202, art 204 alin. (2), art. 207 
alin. (4), art. 210 alin. (2), art. 212 alin. 
(2), art. 224 alin. (4) Ut. b), art 470 alin. 
(7), art. 471 alin. (2) şi (3), art 474 alin.
(7) Ut a), art. 475 alin. (3) şi (5), art 481 
alin. (2) Ut. a), art 485 alin. (1) Ut fi, art 
494 alin. (6) şi (12), art. 495 Ut a), b), c) şi

M. Of. nr. 988/31 dec. 2015

d);

introduce alin. (5) şi (6) la art. 51, alin. (8) 
la art 133, Ut d) la art 141, Ut g) la alin. 
(2) al art 291, alin. (4_1) la art. 493;

abrogă art. 43 alin. (6), art. 97 alin. (9), 
art. 133 alin. (2)
Dispune republicarea cu renumerotare



4 modificări prin O.U.G. nr. 57/2015 M.Of. nr. 923/11 dec. 2015 modifică art. 153 alin. (1) Ui. m), ari. 160 
alin. (1), art. 168 alin. (9) şi art. 254Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

5 modificări prin L. nr. 358/2015 M.Of. nr. 988/31 dec. 2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

modifică art. 80 alin. (2) Ut. d), art. 101 
alin. (9), art. 168 alin. (7), art. 224 alin.
(5) , art. 263 lit. f), art. 307 alin. (6), art. 
331 alin. (2) Ut. g), art. 360 alin. (6), art.
361, art. 402 alin. (10) şi (11), art, 403 
alin. (2), art. 404 alin, (2) şi (5), art. 406 
alin. (1) Ut, b), art. 409 alin. (2), art. 410 
alin. (1), art. 412 alin, (8), art. 432 alin, 
(1), art. 434, art. 435 alin. (3), (4) şi alin. 
(9) Ut. a), art. 455 alin. (2) şi (4), art. 457 
alin. (3), art. 458 alin. (1) Ut. a), art. 460 
alin. (6), art. 461 alin. (6). (11) şi (12), art. 
462 alin. (5), art. 463 alin. (2) şi (4), art. 
466 alin. (8) şi (9), art. 467 alin. (5); 
introduce Ut. g_l) la alin. (2) al art. 13, 
alin. (11) la art. 26, alin. (4) la ari. 223, 
alin. (7) la art. 331, Ut, e) la alin. (6) al art.
362, alin. (4_1) şi (5_1) la art. 455, alin.
(6) la art, 462, alin. (4_1) şi (5_1) la art. 
463, alin. (2_1) la art. 465, alin. (6) la art.
467

6 modificări prin O.U.G. nr. 8/2016
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiare în 
vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii 
Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

aprobată cu completări prin L. nr. 124/2016

M. Of. nr. 225/25 mar. 2016 modifică ari. 495 Ut. a)-c) şi e);

introduce ari. 495 1

M.Of nr. 520/11 iul. 2016

7 modificări prin L. nr. 57/2016 M. Of nr. 283/14 apr. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 
privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative

modifică art. 153 alin. (1) Ut. h), denumirea 
marginală a art. 162, art. 162, art. 168 
alin. (10)

B modificări prin L. nr. 112/2016 M. Of nr. 408/30 mai 2016 aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 41/2015 şi modifică art, 178 alin. (4), 
denumirea secţiunii a 10-a de la titlul V 
cap. 111, art. 180-183, art. 456 alin. (1) 
lit.s), art. 464 alin. (1) Ut. s), art, 469 alin. 
(1) Ut. c), art, 476 alin. (1) Ut. b), art. 477 
alin. (7), art. 485 alin. (1) Ut. b), art. 495 
IU- g):

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

introduce alin. (6_1) la art. 179

9 completat prin O.U.G. nr. 32/2016 M. Of nr. 488/30 iun. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar- 
fiscale

aprobată cu modificări şi L. nr. 136/2017 
completări prin

introduce pct. 3 la art. 60 (se aplică 
începând cu veniturile aferente lunii august 
2016) , Ut. e) la art, 111 alin. (2), alin.
(2_1) - (2_9) la art, 111, Ut, aj) la art.
114 alin. (2), Ut, h) la art.291 alin. (2) (se 
aplică începând cu data de 1 august 2016)

M. Of nr. 440/14 iun. 2017



10 completat prin O.U.G. nr. 46/2016 M. Of. nr. 685/5 sep. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

introduce alin. (5) la art. 456, alin. (5) la 
art. 464 şi alin. (5) la art. 469

M. Of. nr. 210/28 mar. 2017aprobată cu completări prin L. nr. 26/2017

11 modificări prin O.U.G. nr. 84/2016 M. Of. nr. 977/6 dec. 2016 modifică art. 7pct. 39, art. 11 alin. (6)-(9), 
art. 22 alin. (1), art. 25 alin. (4) Ut. e), art. 
48 alin. (5), art. 81 alin. (1), art. 132, art. 
305 alin. (5), art. 316 alin. (11) Ut. g), art, 
316 alin. (12) Ui. a), art. 317 alin. (1), (2), 
(8), (10) şi (11), art. 325 alin. (3), art. 456 
alin. (5) partea introductivă şi Ut. b), art. 
464 alin. (5) partea introductivă şi Ut. b) şi 
art, 469 alin. (5);
introduce alin. (5_1) şi (5_2) la art, 16, 
alin. (9) la art. 25, Ut. h) şi i) la art. 28 alin. 
(3), alin. (5_1) şi (5_2) la art. 48, Ut. oj) 
la art. 62, alin. (4_1) la art. 68, Ut. t) la art, 
142, alin. (9_1) la art. 146, alin. (3_1) la 
art. 147, alin. (7_1) la art. 168, alin. (3_1) 
şi (3_2) la art. 169, alin. (9) la art, 190, 
alin. (2_1) la art. 191, alin. (7_1) la art.
199, alin. (2_1) la art. 200, alin. (7) la art. 
207, alin. (2J) la art. 208, alin. (5) la art, 
214, alin. (2_1) la art. 215, Ut. f) la art. 268 
alin. (9), alin. (5_1) la art. 305, art. 315 J 
şi lit. f) la art. 325 alin. (1); 
abrogă art. 22 alin, (11), art. 316 alin. (11) 
Ut. b) şi art. 329;
suspendă aplicarea prevederilor art. 324 
alin. (4)—(6) până la data de 31 decembrie 
2019.

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul financiar-fiscal

aprobată cu modificări prin L.nr. 82/2017 M. Of. nr. 313/2 mai 2017

12 modificări prin M. Of. nr. 16/6 ian. 2017O.U.G.nr. 3/2017 modifică art. 47 Ut. c), art. 51 alin. (1) Ut. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii a), art, 52 alin. (1), art. 78 alin. (2) Ut. a) 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal pct. iv), art. 111 alin. (1), art. 140, art. 143 

alin. (2) şi (4), art. 144, art. 145 alin. (2), 
art. 146 alin. (6) şi (8), art. 148 alin. (1)- 
(3), art. 149, art. 160 alin. (3), art. 161 
alin. (2), art. 162 alin. (3), art. 170 alin.
(2), art. 171 alin. (3), art. 172 alin. (3), art. 
173, art. 176 alin. (7), art. 177 alin. (3), 
art. 178 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 179 alin.

M. Of. nr. 584/21 iul. 2017aprobată cu modificări şi L. nr. 177/2017 
completări prin

Wi
introduce art. 22_1, alin. (7) la ari. 48, pct. 
4 la art. 60;
abrogă art. 51 alin. (1) Ut. b), art. 139 alin. 
(2) şi (3). art. 157 alin. (3), art. 176 alin. 
(5), art. 177 alin. (2). art, 178 alin. (2) şi 
art. 179 alin. (6_1)

13 modificări prin L.nr. 2/2017 M. Of. nr. 36/12 ian. 2017
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

modifică art. 100, art. 101 alin. (9), art. 
132 alin. (2), art. 153 alin. (2), art, 160 
denumirea marginală şi alin. (1), art. 168 
alin. (9) şi art. 169 alin. (1) şi (6); 
introduce alin. (9_l)-(9_3) la art. 168; 
abrogă art. 153 alin. (1) Ut, e) şi art. 169 
alin. (7)-(10)



14 modificări prin O.U.G. nr. 9/2017 M. Of. nr. 79/30 ian. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare in anul 
2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative

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

modifică ari. 8 şi ari. 3_4 alin. (4); 
introduce Ut. r_I) la art. 76 alin. (2), Ut. ţ) 
la art. 142, art. 8_1 şi alin. (5) la art. 3_4

M. Of. nr. 403/29 mai 2017

15 completat prin L. nr. 26/2017 M. Of. nr. 210/28 mar. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

introduce lit.hj) la art. 453

16 modificări prin L.nr. 61/2017 M. Of. nr. 266/14 apr. 2017
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

abrogă art. 133 alin. (7) la data de 1 
ianuarie 2018

17 modificări prin L. nr. 107/2017 M.Of.nr. 376/19 mai 2017
Lege pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 456 alin. (1) Ut. d)

18 modificări prin L. nr. 136/2017 !M. Of. nr. 440/14 iun. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

modifică art. 60 pct. 3 şi art. 423 alin. (3); 
introduce art. 448_1 şi 448_2



19 modificări prin L. nr. 177/2017 M. Of. nr. 584/21 iul. 2017 aprobă O.U.G. nr. 3/2017 şi modifică ari. 
22 alin. (4), art. 25 alin. (4) Ut. c), art. 48 
alin. (3), ari. 53 alin. (1) Ut. e), art. 54, art. 
55 alin. (3), art. 76 alin. (4) Ut. t), art. 78 
alin. (2) Ut. a), art. 125 alin. (1) ultima teză 
şi alin. (7), art. 139 alin. (1) Ut. o), art. 155 
alin. (!) Ut. d), art. 169 alin. (1) Ut. c), art. 
169 alin. (3) - (3_2), art. 171 denumirea 
marginală şi alin. (2), art. 174 alin. (1) Ut. 
d), art. 179 alin. (1) Ut. c), art. 281 alin. (1) 
şi (8), art. 286 alin. (1) Ut. c), art. 287 Ut. 
d), art. 316 alin. (8), alin. (9), alin. (11) Ut. 
h), alin. (12) partea introductivă şi Ut. e), 
art. 336pct. 4, art. 342 alin. (1) şi (2), art. 
359, art. 369 alin. (5), art. 371 alin. (1), 
art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (3) şi (4), 
art. 379 alin. (1), art. 380partea 
introductivă, art. 382 alin. (2), art. 385 
alin. (2) şi (4), ari. 387 alin. (1), art. 388 
partea introductivă, art. 390 alin. (2), art. 
393 alin. (2) şi (4), modifică şi înlocuieşte 
anexa nr. 1 de la titlul Vili: 
introduce Ut. k) la art. 13 alin. (2), alin, (2) 

la art. 47, alin, (8) la art. 48, alin. (5_1) la 
art. 107, Ut. a_2) şi a_3) la art. 114 alin.
(2), alin. (IJ) la art, 115, alin. (8_1) la 
art. 125, Ut. e) la art. 169 alin. (1), alin.
(13) la art, 342, alin. (3) şi (4) la art. 366, 
secţiunea a 12_1- a cu art. 393 1 la titlul 
VIII cap. l art. 487_1:

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

abrogă ari. 281 alin. (9), art. 316 alin. 
(19). art. 360, art. 361, art. 363 alin. (4)

20 imodificări prin O.G. nr. 4/2017 M.Of. nr. 598/25 iul. 2017 modifică art. 140; 
introduce alin. (3) la art. 158Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal

21 imodificări prin O.G. nr. 25/2017 :M. Of. nr. 706/31 aug. 2017
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

aprobată cu modificări şi L. nr. 72/2018 
completări prin

modifică art. 76 alin. (4) Ut. o), art. 116 
alin. (1), art. 142 Ut. s) pct. 6, art. 235, art. 
236, art. 237, anexa nr. 1;

M. Of. nr. 260/23 mar. 2018

introduce Ut. n) la art. 25 alin, (3), art. 
67_1, alin. (8_1) la art. 85, alin. (4J) la 
art. 86

22 rectificare M. Of. nr. 730/11 sep. 2017 rectifică anexa nr. 1 la titlul VIII
RECTIFICARE

23imodificări prin L. nr. 196/2017 :M. Of. nr. 778/2 oct. 2017
Lege pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 465 alin. (2) partea 
introductivă, alin, (3) şi alin. (6) partea 
introductivă:
abrogă art, 465 alin. (2_1)



24 Imodificări prin L. nr. 209/2017 M. Of. nr. 875/7 nov. 2017 modifică, la 1 ian. 2018, art. 456 alin. (2) 
Ut. a) şi ari. 464 alin. (2) Ut. i);Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal

introduce Ut. x) la art. 456 alin, (1), Ut. z) la 
art. 464 alin. (1) şi Ut. s) la art. 464 alin. (2)



25 modificări prin O.U.G. nr. 79/2017 M. Of. nr. 885/10 nov. 2017 modifică art. 2 alin. (2), ari. 25 alin. (3) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii lit.h), art. 25 alin. (4) Ut. p), art. 47 alin. (I)

lit.c), art. 51 alin. (5) şi (6), ari. 52, art. 54, 
art. 60 pct. 2, art. 64 alin. (1) partea 
introductivă, art. 68 alin. (4) Ut. i) şi alin.
(5) Ut. k) şi l), art. 72 alin. (2), art. 73 alin. 
(2), art. 75 alin.(l), art. 76 alin. (2) Ut. 
r_l), art. 77 alin. (2) şi (3), art. 78 alin. (2) 
Ut. a) partea introductivă şi lit.b), art. 84 
alin. (8), art. 85 alin. (6), art. 86 alin. (4) şi
(6) , art. 97 alin. (1) - (3) primele teze şi 
alin. (5), art. 99, art. 100, art. 101 alin. (2) 
şi alin. (9) prima teză, art. 107 alin. (1), art. 
110 alin. (1), art. 115 alin. (1), art. 116 
alin. (1) şi alin. (2) partea introductivă, art. 
123 alin. (1) partea introductivă, art. 130 
alin. (3), art. 132 alin. (2), art. 137 alin. (1) 
partea introductivă, art. 138, art. 139 
denumirea marginală, alin. (1) partea 
introductivă şi alin. (4), art. 140, art. 141 
Ut. b), art. 142 Ut. l), art. 143 alin. (2) 
prima teză şi alin. (5), art. 145 alin. (1) 
partea introductivă, art. 146 alin. (1), (3), 
(4), (5), (6), (7) şi (8), art. 147 alin. (10), 
(12), (15) şi (18), titlul secţiunii a 5-a a 
capitolului II al titlului V, art. 148, titlul 
secţiunii a 6-a a capitolului II al titlului V, 
art. 151, titlul capitolului III al titlului V, 
art. 153 alin. (1) Ut. a), art. 154 alin. (!) Ut. 
a), b),f) şi g), art. 154 alin. (2), titlul 
secţiunii a 2-a a capitolului III al titlului V, 
art. 155, art. 156, art. 157 denumirea

nr. 227/2015 privind Codul fiscal

marginală şi alin. (1) partea introductivă, 
titlul secţiunii a 4-a a capitolului III al 
titlului V, art. 168 denumirea marginală şi 
aUn.(l), (3), (4), (5) şi (8), art. 169 alin. (1), 
(3) şi (3_2), titlul secţiunii a 5-a a 
capitolului III al titlului V, art. 170, titlul 
secţiunii a 6-a a capitolului III al titlului V, 
art. 174, titlul secţiunii a 10-a a capitolului 
III al titlului V, art. 180, art. 449 alin. (3)
Ut. b), tabelul de la art. 470 alin. (5), 
tabelul de la art. 470 alin.(6), art. 493 alin.
(8):

introduce capitolul III_1 cu art. 40_1 - 
40_6, alin. (3) la art. 47, art. 54_1, alin. 
(9) - (12) la art. 133, art. 135_1, alin. 
(5_1) - (5_3) la art. 146, Ut. h) - p) la art. 
154 alin. (1), aUn.(5_l) la art. 168, 
capitolul IX cu art. 220_1 - 220_7 după 
cap. VIII al titlului V, aUn.(8) la art. 297, 
alin. (3) la art. 502;

abrogă art. 27, art. 47 alin. (1) Ut. a) şi b), 
art. 48 alin. (4), (5), (5_1), (5_2) şi (6), art. 
90, art. 145 alin.(3), art. 147 alin. (2), art. 
149, art. 152, art. 153 alin. (1) Ut. g) - o), 
art. 158 - 167, art. 168 alin. (6) şi alin. (9) - 
(9J), art. 169 alin. (2), (5) şi (6), art. 171 - 
173, art. 175 şi secţiunile a 7-a - a 9-a cu 
art. 176-179, cap. IV al titlului V cu art. 
184-191. cav. V al titlului V cu art. 192-



200, cap. VI al titlului V cu art.201- 208, 
cap. VII cu ari. 209-215.

26 modificări prin O.U.G. nr. 2/2018 M. Of. nr. 95/31 ian. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene 
prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codui fiscai

aprobată prin L. nr. 104/2018

prorogă, penti-u anul 2018, termenele 
prevăzute la art. 148 alin. (3), precum şi la 
arf. 170 alin. (4) până la 15 aprilie 2018

M. Of. nr. 402/10 mai 2018

27 modificări prin O.U.G. nr. 3/2018 M. Of. nr. 125/8 feb. 2018 
Ordonanţă de urgenţă privind uneie măsuri fiscal-bugetare 

aprobată prin L. nr. 276/2018

modifică art. 139 alin. (1) Ut. o), art. 143 
alin. (4), art. 144 şi art. 168 alin. (5_1); 
introduce alin. (5_4) la art, 146M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018

28 modificări prin L. nr. 72/2018 M. Of. nr. 260/23 mar. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 
pentru modificarea şi compietarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codui fiscal

aprobă cu modificări şi completări O. G. 
25/2017 şi modifică art. 68 alin. (5) Ut. Ii), 
art. 68 alin. (7) Ut. d), art. 76 alin. (3) Ut. 
g), art. 76 alin. (4) Ut. t), art. 78 alin. (2) Ut. 
a) pct. (iv), art. 142 Ut. s) pct. 6, art. 310 
alin. (1);

inti'oduce alin. (10) la art. 25; 
abrogă art. 25 alin. (3) Ut. n)



29 modificări prin O.U.G. nr. 18/2018
Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată cu completări prin L. nr. 145/2018

M.Of. nr. 260/23 mar. 2018 modifică art. 67 alin. (I), ari. 67_1, art. 68 
alin. (1), art. 69 alin. (]), (2). (5), (6) şi (9), 
ari. 70, art. 71, art. 72, art. 73, art. 79 alin. 
(2) şi (3), art. 85 alin. (4), art. 85 alin. (6), 
(8) şi (8_1), art. 86, art. 87 alin. (1) şi (3), 
aii. 88, art. 96 alin. (2) partea introductivă 
şi alin. (3) Ut. b) şi c), art. 102 alin. (2), art. 
106 alin. (4), art. 107, art. 116 alin. (1) 
partea introductivă şi alin. (2) Ut. a), alin. 
(4) şi (5), art. 118, art. 119 alin. (1), (2) şi 
(4), art. 120, art. 121, art. 122, art. 123, 
art. 130 alin. (4), art. 131 alin. (2) şi (4), 
art. 132 alin. (2), art. 148, art. 150, art.
151, art. 154 alin. (1) partea introductivă. 
Ut. a), h) şi i) şi alin. (2), art. 155, art. 170, 
art. 174, titlul secţiunii a 10-a a cap. III al 
titlului V, art. 180, art. 182, art. 183, art. 
230 alin. (5) Ut. e) şi f), art. 231 alin. (1);

M. Of. nr. 515/22 iun. 2018

introduce Ut. a_l la art. 60 pct. 1, Ut. a_I) 
la art. 61, Ut. a l la art. 64 alin, (I), alin, 
(10) şi (11) la art. 69, art. 69_1 - art. 69_3, 
cap. II _1 după art. 69_3, art. 72_1, alin.
(4) şi (5) la art. 79, alin. (2_1) la art. 110, 
art. 120J. alin. (13) - (19) la art. 133, Ut. 
b_l) la art. 137 alin, (1), Ut. h_I la art. 154 
alin. (I), Ut. i) la art.223 alin. (2);

abrogă art. 67 alin. (3), art. 68 alin. (5) Ut. 
l), art. 74, art. 75, ari. 85 alin. (5), art. 110 
alin. (7) - (13), art. 116 alin. (6), art. 130 
alin. (5) şi (6), art. 131 alin. (5), art. 181, 
art. 223 alin. (1) Ut. n), art. 224 alin. (4) Ut.
a)



30 modificări prin O.U.G. nr. 25/2018 M. Of. nr. 291/30 mar. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal- 
bugetare

aprobată cu modificări şi L. nr. 30/2019 
completări prin

modifică art. 51 alin. (4), ari. 68 alin. (1), 
art. 72 alin. (8), (9) şi (10), art. 79 alin. (1) 
şi (4), art. 82 alin. (6), art. 102 alin. (1), 
art. 106 alin. (3), art. 107 alin. (5), art. 120 
alin. (7), art. 123 alin. (3), (4), (5) şi (6), 
art. 132 alin. (2), art. 148 alin. (2), art. 151 
alin. (2)-(7), art. 170 alin. (2) Ut. a), art.
174 alin. (2), (3), (4). (5) şi (7), art. 174 
alin. (13) Ut. a), art. 180 alin. (3) şi art. 342 
alin. (9) şi (10);
introduce Ut. d) la art. 22 alin. (8), alin. (3) 
la art. 42, alin. (3_1) la art. 48, alin. (1_1)- 
(1 _4) la art. 56, art. 68_1, alin. (7) la art. 
82, alin. (9) la art. 106, alin. (9) la art. 107, 
alin. (10) la art. 268, lit.f) la art. 364 alin. 
(1) şi alin. (4) la art. 484; 
abrogă art. 231 alin. (2) şi titlul VI 
„Impozitulpe veniturile obţinute din 
România de nerezidenţi şi impozitul pe 
reprezentanţele firmelor străine înfiinţate in 
România ”, cap. IV „Modul de impozitare a 
veniturilor din economii obţinute din 
România de persoane fizice rezidente în 
state membre şi aplicarea schimbului de 
informaţii în legătură cu această categorie 
de venituri ”, cu art. 238—254

M. Of. nr. 44/17 ian. 2019

31 modificări prin L. nr. 111/2018 M. Of. nr. 422/17 mai 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 456 alin. (1) Ut. t), art. 464 
alin. (1) Ut. t) şi art. 469 alin. (1) Ut. b); 
introduce alin. (6) la art. 456, alin. (6) la 
art. 464 şi alin. (6) la art. 469

32 modificări prin L. nr. 145/2018 M. Of. nr. 515/22 iun. 2018 modifică art. 456 alin. (1) Ut. s), art. 464 
alin. (1) Ut. s) şi art. 469 alin. (1) Ut. c); 
introduce art. 294_1, alin. (7_1) la art. 
460 şi alin. (7_1) la art. 465

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

33 modificări prin O.U.G. nr. 63/2018 M. Of. nr. 602/13 iul. 2018 tennenulprevăzut la art. 133 alin. (13) Ut. 
a), alin. (14) Ut. a), alin. (15) Ut. a), art.
151 alin. (4) şi art. 174 alin. (4) se prorogă 
până la data de 31 iulie 2018

Ordonanţă de urgenţă privind compensarea unor creanţe 
reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale 
legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru 
prorogarea unui termen

aprobată cu modificări prin L. nr. 40/2019 M.Of. nr. 187/8 mar. 2019

34 modificări prin L. nr. 175/2018 M.Of. nr. 611/17 iul. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

modifică la 1 ian. 2019 art. 291 alin. (2) Ut.
g):

introduce Ut. i) la art. 291 alin. (2)

35 completat prin L. nr. 198/2018 M. Of. nr. 646/25 iul. 2018 inti'oduce Ut. q) la art. 154 alin. (1)
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul asigurării pentru accidente de muncă



36 modificări prin O.U.G. nr. 89/2018 M. Of. nr. 854/9 oct. 2018 modifică ari. 21 Ut. b) şi c), art. 133 alin. 
(15), art. 291 alin. (3) Ut. b);Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative
M. Of. nr. 28/10 ian. 2019 introduce alin. (8) la ari. 19, lit. d)-J) la 

art. 291 alin. (3);
aprobată cu modificări şi L. nr. 13/2019 

completări prin

abrogă art. 291 alin. (2) lit. d) şi f)

37 modificări prin L. nr. 276/2018 M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

aprobă O.U.G. nr. 3/2018

36 modificări prin M. Of. nr. 1028/3 dec. 2018
Lege pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

L. nr. 285/2018 modifică art. 453 lit. b)

39 completat prin L. nr. 354/2018 M. Of. nr. 1110/28 dec. 2018
Lege pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

introduce nr. crt. 14 la art. 105 alin. (2)

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

modifică art. 76 alin. (3) lit. h), art. 105 
alin. (4), art. 122 alin. (4) lit. a) şi c) şi alin. 
(5). art. 125 alin. (4). art. 140, art. 142 lit. 
r), art. 146 alin. (5) şi (5_1), art. 168 alin. 
(5_1), art. 170 alin. (2) lit. e), art. 220J, 
art. 331 alin. (6), art, 343 alin. (5), anexa 
nr. 1 de la titlul VIII; 
introduce pct. 5 la art. 60, lit. i) la art. 76 

alin. (3), alin. (5) la art. 105, Ut. c) la art. 
133 alin. (15), alin. (15_1) la art, 133, art. 
138_1, lit. r) la art. 139 alin. (l), alin.
(5_5) la art. 146, Ut. r) la art. 154 alin. (1), 
Ut. t) la art. 157 alin. (1), Ut. l) la art.
220_4 alin, (1), alin. (4_1) la art, 220_6, 
alin. (3) la art, 491;
abrogă art. 342 alin. (5), (6) şi (11) - (13), 

art. 343 alin. (3)

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

41 imodificări prin L. nr. 13/2019 M.Of. nr. 28/10 ian. 2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

aprobă cu modificări şi completări O. U.G. 
nr. 89/2018 şi modifică art. 456 alin. (1) Ut.
g)i
introduce Ui. g) - f) la art. 291 alin. (3). 

alin. (3) - (6) la art, 351, Ut. s) la art. 456 
alin. (2), alin. (3_1) la art. 456



« modificări prin L nr. 30/2019 M. Of. nr. 44/17 ian. 2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal- 
bugetare

modifică ari. 25 alin. (3) Ut. b) pct. 3, art.
25 alin. (4) Ut. i), art. 40_2 alin. (1), (3), (4) 
şi (7), ari. 40_5 alin. (4), ari. 41 alin. (7), 
art. 56 alin. art. 56 alin. (1_4) Ut. b), 
art. 68_1 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 82 
alin. (6), art. 115 alin. (1), art. 116 alin.
(1), art. 116 alin. (2) Ut. a), art. 123 alin.
(3) şi (4). art 287 Ut d), art 291 alin. (3) 
Ut. c) pct. 3, art. 348 alin. (1); 
introduce alin. (4_1) la art 25, Ut. e_l) la 
art. 53 alin. (1), alin. (6) la art 78, alin,
(12) la art 101, Ut. m) la art. 114 alin. (2), 
Ut. c) la art 116 alin. (2), alin. (3_1) la art. 
116, art 123_1, alin. (7)-(10) la art 130; 
abrogă art 68_1 alin. (8)-(ll), art. 72 alin. 
(9), (10), (11) şi (12), art 79 alin. (1), (2), 
(3), (4) şi (5), art 82 alin. (7), art 102 alin. 
(1), (2) şi (3), art 123 alin. (5) şi (6)

“3 rectificare M. Of. nr. 44/17 ian. 2019 rectifică art. 138_1 alin. (1)
RECTIFICARE

44 modificări prin O.U.G. nr. 15/2019 M. Of. nr. 204/14 mar. 2019 prorogă pen tru anul 2019, termenul de 15 
martie inclusiv prevăzut pen tru depunerea 
Declaraţiei unice privind impozitul pe venit 
şi contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice, până la data de 31 iulie 
2019 inclusiv;
prorogă pentru anul 2019, termenul de 15 
martie inclusiv prevăzut pentru plata 
impozitului pe venit şi a contribuţiilor 
sociale obligatorii, datorate de persoanele 
fizice, până la data de 31 iulie 2019 
inclusiv; prorogă penti-u anul 2019, 
termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la 
art, art. 151 alin. (24) până la data de 16 
august inclusiv; prorogă pentru anul 2019, 
termenul de 15 martie inclusiv prevăzut la 
art. 133 alin. (15) Ut. a) pentru acordarea 
bonificaţiei, până la data de 31 iulie 2019 
inclusiv.

Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene 
aprobată prin L. nr. 227/2019 M. Of. nr. 945/26 nov. 2019

45 modificări prin L. nr. 60/2019 M. Of. nr. 296/17 apr. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 266 alin. (1) pct. 28, art. 314 
alin. (1) Ut. a) şi art. 314 alin. (3); 
introduce art, 274_1, alin. (8) - (12) la art. 
278, Ut. f) la art. 286 alin. (1) şi Ut. d) la 
art. 319 alin. (5)

46 modificări prin O.U.G. nr. 26/2019 M. Of. nr. 309/19 apr. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

modifică titlul secţiunii a 10-a a cap. 111 
titlu V, art. 180 denumirea marginală, art. 
180 alin. (2) şi (3), art, 182; 
introduce Ut. s) la art. 139 alin. (1), lit.c) la 

art. 180 alin. (1); 
abrogă art. 142 lit.t)



47 modificări prin M.Of. nr. 403/23 mai 2019O.U.G.nr. 31/2019
Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr, 227/2015 privind 
Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri 
bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

modifică art. 291 alin. (2) Ut. e); 
introduce Ut. k) la art. 291 alin. (3)

48 modificări prin M.Of. nr. 427/30 mai 2019O.U.G. nr. 35/2019
Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria 
Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată prin L. nr. 22/2021

abrogă art. 122 alin. (5)

M. Of. nr. 254/12 mar. 2021

49 modificări prin O.U.G. nr. 43/2019 M.Of. nr. 507/21 iun. 2019 modifică art. 60 pct. 5
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul 
investiţfiilor

50 modificări prin M.Of. nr. 625/26 iul. 2019
Lege pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

L. nr. 156/2019 modifică ari. 25 alin. (4) Ut. i) pct. 1

51 modificări prin L. nr. 172/2019 modifică art. 270 alin. (3) lit. h), art. 316 
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal alin. (9) .fi art. 316 alin. (11) lit. h);

abrogă art. 270 alin. (4) lit. c)

M. Of. nr. 815/8 oct. 2019

52 modificări prin L. nr. 179/2019 M. Of. nr. 829/11 oct. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, 
precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 7pct. 15

53 modificări prin L. nr. 185/2019 M. Of. nr. 848/18 oct. 2019
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu 
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 
motive etnice

modifică art. 456 alin. (1) lit. s), art. 464 
alin. (1) lit. s) .fi art. 469 alin. (1) lit. c)

54 modificări prin L. nr. 263/2019 modifică art. 146 alin. (8), ari. 168 alin. (8) 
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal .fi anexa nr. 1 titlul VIII nr. crt. 10-12;

abrogă art. 146 alin. (5_l)-(5_5), art. 168 
alin. (5_1)

M.Of. nr. 1054/30 dec. 2019



55 modificări prin O.U.G. nr. 89/2019 M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 51_1 alin. (1) şi 
(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 
privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte 
normative

modifică ari. 343 alin. (5) şi anexa nr. 1 de 
la titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale

M. Of. nr. 988/15 oct. 2021aprobată prin L. nr. 252/2021

56 modificări prin O.U.G. nr. 1/2020 M. Of. nr. 11/9 ian. 2020 modifică art. 342 alin. (1) şi (2) începând 
cu anul 2020.Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative

57 modificări prin O.G. nr. 6/2020 M. Of. nr. 72/31 ian. 2020 modifică ari. 13 alin. (2) Ut. j), ari. 40_6, 
art. 267 alin. (2) şi (3), art 294 alin. (2) Ut. 
a), art. 324 alin. (4) şi (5), art. 325 alin. (2); 
introduce lil.j) şi g) la art. 13 alin. (1), pct. 

4_I la art. 40_I, pct. 11-13 la art. 40_1, 
ari. 40_7-40_10, art. 270_1. alin. (9) - (11) 
la art. 275, alin. (2_1) la art. 294, alin. (6) 
şi (7) la art. 321, alin. (1_1) la art. 325; 
abrogă art. 337 alin. (2) Ut. f) şi g); 

suspendă aplicarea art. 324 alin. (4)-(6) 
până la data de 31 dec. 2022

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum şl pentru reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare

aprobată prin L. nr. 35/2022 M. Of. nr. 201/1 mar. 2022

58modificări prin O.U.G. nr. 29/2020 M. Of. nr. 230/21 mar. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri economice şi 
fiscal-bugetare

în anul 2020, tennenul de 31 martie 
inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 
467 alin. (1) şi la art. 472 alin. (1) din se 
prorogă până la data de 30 iunie inclusiv; 
în anul 2020, termenul de 31 martie 
inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (2), art, 
467 alin. (2) şi art, 472 alin. (2), pentru 
acordarea bonificaţiei stabilite de consiliul 
local, se prorogă până la data de 30 iunie 
inclusiv.

59 modificări prin L. nr. 32/2020 M. Of. nr. 271/1 apr. 2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export- 
Import a României EXIMBANK - S.A., precum şi a Ordonanţei 
Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

modifică art. 25 alin. (4_1):
introduce pct. 48 la art, 7 şi Ut, l) la art, 13
alin. (2)

60 modificări prin O.U.G. nr. 48/2020 M. Of. nr. 319/16 apr. 2020 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financlar-fiscale 

aprobată cu modificări prin L. nr. 79/2022

modifică art. 437;
introduce alin. (1_5) la art. 56, Ut. u) la 

art. 76 alin. (4), Ut. u) la art. 142;M. Of. nr. 356/11 apr. 2022

61 modificări prin O.U.G. nr. 69/2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea 
unor măsuri fiscale

aprobată prin L. nr. 25/2022

M.Of. nr. 393/14 mai 2020 modifică art. 121, art. 151 alin. (22) - (24), 
art, 168 alin. (5), art. 174 alin. (22), art, 
316 alin. (9);
introduce Ut.f_l) la art. 153 alin. (1), art. 
157_1, alin. (IJ) şi (IJ) la art, 168, alin. 
(23) şi (24) la art. 174; 
abrogă ari. 151 alin. (26)

M. Of. nr. 158/16 feb. 2022



62 completat prin O.U.G. nr. 70/2020 M. Of. nr. 394/14 mai 2020
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-Co\/-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor 
acte normative

introduce alin. (11) la art. 25

M. Of. nr. 755/19 aug. 2020aprobată cu modificări şi L. nr. 179/2020 
completări prin

63 modificări prin L. nr. 68/2020
Lege pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 443/26 mai 2020 modifică ari. 456 alin. (1) lit. h)

64 completat prin L. nr. 104/2020
Lege pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

M. Of. nr. 588/6 iul. 2020 introduce lit. e) la art. 60 pct. 1

M. Of. nr. 623/15 iul. 2020
Lege pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 
217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

65 completat prin L. nr. 131/2020 introduce Ut. d) la art. 270 alin. (8)

66 modificări prin M. Of. nr. 659/24 iul. 2020L. nr. 153/2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr. 
170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

modifică art. 118 alin. (2) lii.b); 
introduce lit. t) la art. 25 alin. (4), alin. 

(1_6) si (1_7) la art. 56, alin. (1 _1) la art. 
123; '
abrogă art. 53 alin. (3)

67 modificări prin M. Of. nr. 665/27 iul. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind 
modificarea şi completarea altor acte normative

L. nr. 155/2020 modifică art. 137 alin. (1) lit. b); 
introduce pct. 6 la art, 60. lit.j) la art. 122 

alin. (4), Ut. d) la art. 319 alin. (10), alin. 
(IJ) la art, 321

68 completat prin ,M. Of. nr. 988/26 oct. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru prorogarea unor termene

O.U.G. nr. 181/2020 introduce alin. (4_2) la art. 68, Ut. v) la art. 
76 alin. (4) şi Ut. v) la art. 142

69 modificări prin L. nr. 230/2020 
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 1030/4 nov. 2020 modifică art. 456 alin. (4) şi art. 464 alin. 
(4) la data de 1 ianuarie 2021

70 modificări prin L. nr. 239/2020 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

M. Of nr. 1041/6 nov. 2020 modifică art. 25 alin, (3) lii.b)pct, 2 şi alin. 
(9), art. 28 alin. (3) Ut. h) şi i), ari 62 Ut. 
o_l), ari 68 alin. (4_1); 
introduce pct. 2_1 la art. 25 alin. (3) Iii b), 

Ut. i_l) şi i_2) la art. 25 alin. (4), Ut. v) la 
ari 76 alin. (4)



71 imedificări prin L. nr. 241/2020 M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 459 alin. (1)

72 imodificări prin M.Of. nr. 1079/13 nov. 2020L. nr. 248/2020
Lege pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică ari. 291 alin. (3) Ut. c) pct. 3

73 rectificare M.Of. nr. 1101/18 nov. 2020 rectifică articolul unic pct. 8 din L. nr. 
239/2020 (referitor la completarea art. 76 
alin. (4) cu Ut. x), în loc de Ut. v))

RECTIFICARE

74 imodificări prin M.Of. nr. 1110/20 nov. 2020L. nr. 258/2020
Lege pentoi completarea art. 1 alin. (2) al Legii nr. 491/2003 
privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele 
stupului şi pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal

modifică art. 103 alin. (1) Ut. a)

75 modificări prin M. Of. nr. 1112/20 nov. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

L. nr. 262/2020 modifică art. 25 alin. (4) Ut. i) şi art. 56 
aUn.(lJ);
introduce alin. (1_1) la ari. 22
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76 modificări prin M. Of. nr. 1269/21 dec. 2020 modifică art. 7pct. 18, pct 26 Ut. d), pct, 37 
şi 40, art. 12 lit.h), i), m) şi s), art. 13 alin. 
(1) Ut. c), art. 14 Ut. a), art. 22 alin. (2), (4) 
şi (5), art. 25 alin. (4) Ut. q), art. 26 alin.
(1)partea dispozitivă a lit.c), art, 35, art.
39 alin. (6), art. 40_6 alin. (6), art. 43 alin, 
(5) Ut, a), art. 53 alin, (2) Ut. b), art. 54, art. 
59 alin, (2), art. 60 pct. 6, art. 66, art. 68 
alin. (2) Ut. c), art. 76 alin. (2) Ut. p), prima 
teză a alin. (3), alin. (4) Ut. a), (t) şi (u), art. 
78 alin. (1), (2) Ut. a), pct. ii), alin. (4) şi
(5) , art. 83 alin. (3) - (5), art. 84 alin. (11), 
art. 85 alin. (l) - (4) şi (6), art. 87, art. 89 
alin. (2), art. 92, art. 94 alin. (3), art. 96 
alin. (3) Ut. b) şi c) şi alin. (4), art. 106 alin,
(6) , art. 107 alin. (3), (5), (8) şi (9), art. 108 
alin. (2), art. 114 alin. (2) Ut. l), art. 115 
alin. (2), art. 116 alin. (2) Ut. b) şi alin. (3), 
art. 118 alin. (2) partea introductivă şi Ut. 
b), art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (6), art. 
122 alin. (4) Ut a), art. 123 alin. (1) şi (3), 
art. 125 alin. (1) Ut b) şi alin. (4), art. 131 
alin. (3) Ut. b), art. 132 alin. (2), art.
135_l, art. 138J alin. (1), art 139 alin.
(1) Ut i), art. 140 alin. (2), art. 142 Ut. b) şi
и) , art. 146 alin. (2_1) şi alin. (9), art. 147 
alin. (3), titlurile secţiunii a 5-a şi a 6-a a 
cap. II al titlului V, art 151 alin. (12), art. 
154 alin. (1) Ut a), b), d) şi r), art 154 alin.
(2) , art 155 alin. (2). art 157 alin. (!) Ut
к) , art. 168 alin. (7) şi (7_1), art. 169 alin.
(3) şi (3_2), art 170 alin. (2) Ut e), art 174 
alin. (10), art 183, art 220_4 alin, (1) Ut 
g), art. 220_7 alin. (2), art 223 alin. (l) Ut 
j) şi o), alin. (2) partea introductivă, b), e) 
şi g), art 224 alin. (9), art. 227 alin. (1), 
art 228 Ut a) şi b), art 229 alin. (1) Ut c), 
art. 230 alin. (2) şi alin. (5) Ut e) şi f), art 
231 alin. (1), art 270 alin. (3) Ut. b) şi alin.
(7) , art. 282 alin. (3) Ut. a), art. 291 alin.
(3) Ut. c) pct. 3, art 295 alin. (1) Ut. a) pct 
1 - 5. art 297 alin. (7) Ut b), art 301 alin, 
(2), art 303 alin. (3) - (5), art. 326 alin. (4), 
art 331 alin. (2) Ut e) pct. 1 şi 2, şi alin.
(6), art. 336 pct 9 şi 18, art. 343 alin. (5), 
art 346 alin. (3), art 348 alin. (8), art. 356 
alin, (2), art. 357, art 358 alin. (5), art 
359 alin. (1), art 362 alin. (4) şi (5), art 
367 alin. (2), art. 401 alin. (2) Ut. b) şi 
alin. (6), art. 402 alin. (5), art. 405 alin. (1), 
art 412 alin. (9), art 414 denumirea 
marginală, art 415 denumirea marginală, 
modifică şi completează anexa nr. 1 la titlul 
VIII, art 453 Ut b), art 456 alin. (1) Ut h) 
şi s), art. 458 alin. (I) Ut. a) şi c), art. 459 
alin. (3), art 460 alin. (5) Ut d) şi alin. (6),
(8) şi (9), art. 461 alin. (6) şi (9), art 462 
alin. (2), art. 464 alin. (2) Ut g), art. 466 
alin. (6), art. 467 alin. (2), art. 469 alin. (I) 
lit.i), art 471 alin. (3), art 488, art. 489 
alin. (1), art. 491 alin. (2), art 493 alin. (8); 
introduce art. 8_1, alin. (10_1) la art 22, 

alin. (2_1) şi alin. (12) şi (13) la art 25, Ut. 
f_l) la art. 25 alin. (4), alin. (4) şi (5) la 
art 29. alin. (2 1) la art. 31. cav. IV 1

L. nr. 296/2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal



cuprinzând art. 42_1- 42_11, alin. (5) - (7) 
la aii. 45, Ut. n) la art. 53 alin. (1) alin. 
(2J) la art. 59, Ut. kj) şi k_2) la art, 68 
alin. (7), alin. (7_1) la art. 68, art.68_2, lit. 
ţ_l) la art. 76 alin. (4), lit. w) şiyj la art.
76 alin. (4), alin. (2_]) la art. 78, alin.
(2_1) şi (2_2) la art. 82, alin. (2_1) la art. 
83, alin. (3_1) la art, 84, alin. (4_1) - (4_9) 
la art. 85, lit. a_l) la art. 93 alin. (2), alin. 
(3) şi (4) la art. 100, nr. crt, 15 la art. 105 
alin. (2), lit. a_4 la art. 114 alin. (2), 
lit.k_l) şi n) la aii. 114 alin, (2), alin. (1_2) 
la art, 115, alin. (3_2) şi (3_3) la art. 116, 
alin. (9) la art. 120, alin. (1_2) şi (8) la art. 
123, alin. (3_1) la art, 130, alin. (15_2) - 
(15J) şi alin. (20) la art. 133, art. 135J, 
art. 139_1, pct. 7 la art. 142 lit. s), lit. w) - 
z) la aii, 142, alin. (9_2) şi (12) la art. 146, 
alin. (1_1) şi (3J) la art. 147, art. 147J, 
alin. (7_1) şi (19_1) la art. 151, art. 157_2, 
alin. (2_1) şi (11) la art. 168, alin. (1_1) la 
art. 169, art. 169_1, alin. (7_1), (10_1) şi 
(18_1) la art. 174, alin. (2J) la art. 220_6, 
alin. (1_1) la art. 220J, lit, c_l) la art,
224 alin. (4), alin. (2) la art. 228, alin. (8) 
la aii. 230, alin. (1 _1) la aii. 270, lit.J) la 
art. 287, alin. (6_1) şi (6_2) la art. 316, 
alin. (4_1) la art. 326, lit. l) la art. 331 alin. 
(2), alin. (6_1) la art. 340, Ut. e) la art. 345 
alin. (2), lit. y) la art. 456 alin. (1), alin. 
(6_1) la art. 456, alin. (12_1) la art. 461, 
alin. (4_1) la art. 462, alin. (7) la art. 464, 
alin. (9_1) la art. 466, alin. (4_1) la art. 
467, alin. (7) la art. 469, alin. (8) la art. 
471, alin. (1_1) la art. 491, art. 495_2; 
abrogă art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 2_1, art. 
51 alin. (2) şi (3), art. 85 alin. (8J), art.
86, art. 123 alin. (1_1), art. 169 alin. (3_1), 
art. 174 alin. (12) - (14), art. 223 alin. (2) 
lit. c) şi b), art. 494 alin. 10 lit.c) şi alin. 
(11): în cuprinsul titlului IV—„Impozitul 
pe venit” şi al titlului V— „ Contribuţii 
sociale obligatorii ” din Legea nr.
227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau în alte acte normative, 
termenul de: 15 martie, inclusiv, pentru 
depunerea declaraţiei unice privind 
impozitul pe venit şi contribuţii sociale 
datorate de persoane fizice, precum şi 
termenul de plată al impozitului pe venit şi 
al contribuţiilor sociale obligatorii, 
datorate de persoanele fizice, se înlocuieşte 
cu termenul de: 25 mai, inclusiv: Termenul 
de: 15 martie, inclusiv, prevăzut pentru 
depunerea formulai-ului 230 „ Cerere 
privind destinaţia sumei reprezentând până 
la 3,5% din impozitul anual datorat” la art. 
123 alin. (4) şi art. 123J din titlul IV—
,,Impozitul pe venit” al Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi în alte 
acte normative, se înlocuieşte cu termenul 
de: 25 mai, inclusiv, 
în cuprinsul titlului IV— „Impozitulpe 
venit ” la art. 62 lit. p), art. 91 lit. d), art. 93



alin. (2) Ut a), art. 94 denumire articol şi 
alin. (6), art. 96 denumire articol şi alin. 
(I), ari. 98 şi art. 119 alin. (1) se 
înlocuieşte sintagma „ aur financiar ’’ cu 
„aur de investiţii”.

modificări prin O.U.G. nr. 226/2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

aprobată prin L. nr. 274/2022

M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020 modifică art. 318 alin. (1) şi art. 326 alin. 
(4) Ut. d)

M. Of. nr. 961/3 oct. 2022

78 modificări prin O.U.G. nr. 13/2021 M. Of. nr. 197/26 feb. 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 
82/1991

modifică art. 25 alin. (4) lit.fj), art. 76 
alin. (4) Ut. a), art. 78 alin. (1), art. 78 alin. 
(2_1) Ut. h), art. 107 alin. (5). ari. 142 Ut. 
b), art. 146 alin. (2_1), art. 168 alin. (2_1), 
art. 220_6aUn. (2_1). art. 282 alin. (3) Ut. 
b), art. 282 alin. (4) Ut. c) şi d), art. 282 
alin. (5), art. 291 alin. (3) Ut. c) pct. 3, art. 
324 alin. (12), alin. (14) partea 
introductivă şi alin. (16); 
introduce alin. (15_7) la art. 133

Notă: Prevederile art. 291 alin. (3) Ut. c) pct. 3 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel 
cum a fost modificat prin prezenta ordonanjă de 
urgenţă, intră in vigoare la data de 1 martie 
2021 şi se aplică până la intrarea în vigoare a 
ari. /pct. 160 din Legea nr. 296/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Notă: a) prevederile art. I pct. 2 şi 7-10 se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă; b) prevederile art. I pct. 11-13 şi 15-17 
intră în vigoare la data de 1 martie 2021; c) Prevederile art. II pct. 14-18 intră în vigoare la 30 de zile de la data 
publicării prezentei ordonanţe de urgenţă; Prevederile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, intră în vigoare la data de 1 martie 2021 şi se aplică până la intrarea în vigoare a art. I pct. 160 din Legea 
nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.

79 modificări prin O.U.G. nr. 19/2021 M. Of. nr. 315/29 mar. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscale, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul fiscal

modifică art. 286 alin. (1) Ut. c), art. 297 
alin. (3), art. 303 alin. (5), art. 325 alin. (2); 
introduce alin. (1 _3) la art. 123, alin.
(IJ) la art. 325, alin. (2_1) la art. 325; 
suspendă, începând cu data de 1 aprilie 
2021 şi până la data de 31 decembrie 2021 
inclusiv, aplicarea prevederilor art. 25 alin. 
(4) Ut. ij) şi i_2), art. 76 alin. (4) Ut. x) şi 
art. 142 Ut. z)



80 modificări prin O.U.G. nr. 59/2021 modifică art. 266 alin. (1) pct. 35, aii. 268 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (9) Ut. b), art. 275 alin. (2) - (6), art.

293 alin, (1) Ui. d), aii, 297 alin. (4) Ut. c), 
art. 307 alin. (6), art, 314, art. 315, art. 316 
alin. (5), art. 319 alin. (5) Ut. d), art, 319 
alin. (6) Ut. b);
introduce pct. 36 la art. 266 alin. (1), alin. 
(15) şi (16) la art. 270, alin. (12) la art.
275, art, 278J, alin. (11) la art, 282, art. 
292_1, Ut. dj) la art. 293 alin. (1), art. 
315_2 - 315_4, Ut. c) la art. 316 alin. (6), 
art, 321 _];
abrogă art, 275 alin. (7) şi (8), art. 278 

alin. (8) - (12)

M. Of. nr. 630/28 iun. 2021

nr. 227/2015 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 236/9 mar. 2022aprobată cu completări prin L. nr. 48/2022

Dispune republicarea cu renumerotare

81 completat prin L. nr. 196/2021 introduce Ut. l) la art. 291 alin. (3) la 6 luni 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de la publicarea prezentei legi in Monitorul

Oficial al României, Partea I.

M. Of. nr. 693/13 iul. 2021

de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru 
modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind 
eficienţa energetică şi pentru completarea alin. (3) al art. 291 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal



82 modificări prin O.G. nr. 8/2021 M. Of. nr. 832/31 aug. 2021
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

aprobată cu modificări şi L. nr. 301/2021 
completări prin

modifică art. 24 alin. (1) Ut. a) pct. 2 şi Ut. 
b) pct. 3, art. 24 alin. (5) Ut. b) pct. 3, art. 
26 alin. (1) Ut. c) partea introductivă la 1 
ianuarie 2022, art. 40_3 alin. (4) partea 
introductivă, art. 40_3 alin. (6) partea 
introductivă, art. 43 alin. (3), art. 62 Ut. m), 
art. 84 alin. (10) şi (11), art. 87 alin. (l), 
art. 96 alin. (3) partea introductivă, art. 97 
alin. (7), art. 115 alin. (1_2) şi (2), ari. 123 
alin. (1) şi (2), art. 123_1 alin. (2), art. 
123_1 alin. (5), ari. 147 alin. (1_1), art.
169 alin. (1 _1), art. 218, art. 220_7 alin. 
(1_1), art. 224 alin. (5), art. 229 alin. (1)
Ut. c) pct. 1 subpct. (iii), art. 229 alin. (1)
Ut. c) pct. 3 subpct. (ii), art. 266 alin. (1) 
pct. 35 Ut. a) şi pct. 36 Ut. a), art. 270 alin. 
(12) Ut. a), art. 315 alin. (4), art. 317 alin. 
(1), art. 317 alin. (3) şi (10), art. 456 alin. 
(1) Ut. p) şi s), art. 459 alin. (1) Ut. b), art. 
464 alin. (1) Ut. s) şi u), art. 469 alin. (1)
Ut. c), art. 469 alin. (2), art. 481 alin. (1); 
introduce Ut. d) la art. 16 alin. (3), alin. 
(4_1) şi (4_4) la art. 40_3, Ut, d) şi e) la 
art. 40_3 alin. (6), alin, (8) şi (9) la art. 45, 
nr. crt. 16 la art. 105 alin. (2) la 1 ianuarie 
2022, alin. (2_2) la art. 110, alin. (2_1) la 
ari. 115, alin. (1_1) la art. 116, alin. (3_1) 
la art. 123_1, alin. (21) la art. 133, alin. 
(2J) la art. 146, alin. (2_2) la art. 168, 
alin. (2_2) la art. 220_6, Ut. c_l) la art,
229 alin. (1), alin. (2_1) la art. 230, alin.
(9) la ari. 230, alin. (IJ) la art. 231, Ut. 
f_l) la art. 293 alin. (1) la 1 nov. 2021, 
alin. (3) la art. 293 la 1 nov. 2021, Ut. k_l) 
la art. 294 alin. (1) la 1 nov. 2021, alin. (4) 
la art. 294 la 1 nov. 2021, alin. (2_1) la art. 
316, alin. (2_1) la art. 317, alin. (9)-(16) la 
art. 471;
abrogă art. 40_3 alin. (8), art. 116 alin. 
(3_3) şi (4), art. 469 alin. (1) Ui. d)
Dispune republicarea cu renumerotare

M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021

83 completat prin L. nr. 286/2021 M.Of. nr. 1168/9 dec. 2021
Lege pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

introduce Ut. m) la art. 291 alin. (3)

84 completat prin M.Of. nr. 1168/9 dec. 2021
Lege pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

L. nr. 287/2021 introduce Ut. n) la art. 291 alin. (3)

85 modificări prin L. nr. 291/2021 M. Of. nr. 1172/10 dec. 2021
Lege pentru modificarea art. 291 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 291 alin. (3) Ui. a)



86 modificări prin L. nr. 301/2021 M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

modifică art. 777 alin. (4) şi (5), ari. 456 
alin. (]) Iii. sj, art. 464 alin. (1) Ut. s) şi art. 
469 alin. (1) Ut. c);
introduce alin. (4_1) şi (4_2) la ari. 42_5 şi 
alin. (10) ia art. 45

87 modificări prin M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021O.U.G. nr. 130/2021 modifică art. 76 alin. (4) Ut. a), art. 100 
alin. (1), art. 101 alin. (12), art. 115 alin. 
(1_2), art. 132 alin. (2), art. 142 Ut. b) şi r), 
art. 154 alin. (1) Ut. h), titlul secţ. a 3-a din 
titlul V "Contribuţii sociale obligatorii" 
cap. 111, titlul secţ. a 4-a din titlul V 
"Contribuţii sociale obligatorii’’ cap. III, 
art. 168aiin. (1), (5), (7) şi (7_1), art. 169 
alin. (1) Ut. a) şi art. 291 alin. (3) Ut. c) pct.

Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

3;
aplicarea prevederilor art. 25 alin. (4) Ut. 
i_l) şi i_2), art. 76 alin. (4) Ut. x) şi art.
142 Ut. z) se suspendă începând cu data de 
1 ianuarie 2022 şi până la data de 31 
decembrie 2022 inclusiv;prevederile art. 
291 alin. (3) Ut. o) se aplică pentru livrările 
de energie tennică efectuate începând cu 
data de 1 ianuarie 2022; 
inti'oduce Ut. ş) la art. 139 alin. (1), Ut. aa) 
la art. 142, Ut.f_2) şif_3) la art. 153 alin. 
(1), Ut. a_l) la art. 155 alin. (1), Ut. ţ) la 
art. 157 alin. (1), art. 157_3, art. 169_2. Ut. 
m) la art. 220_4 alin. (1), pct. 5 la art. 291 
alin. (3) Ut, c). Ut. o) la art. 291 alin. (3), 
alin. (3_1) şi (3_2) la art. 291 ;abrogă art. 
101 alin. (11) şi art, 114 alin, (2) Ut. n), art, 
IV din Legea nr. 196/2021 (cu referire la 
introducerea Ut. I) la art. 293 alin. (1) - la 
data de 13 ianuarie 2022) şi art, 1 pct. 160 
din Legea nr. 296/2020 (cu referire la 
modificarea art. 291 alin. (3) Ut. c) pct. 3 - 
la data de 1 ianuarie 2022)

^M. Of. nr. 1245/30 dec. 2021
Lege pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal

88 completat prin L. nr. 322/2021 introduce alin. (4) la art. 42, alin. (2_1) la 
art, 56
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8s modificări prin O.G. nr. 4/2022 M. Of. nr. 92/28 ian. 2022
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, a Ordonanţei Guvernului nr. 
6/2019 privind instituirea unor măsuri fiscale, precum şi pentru 
prorogarea unui termen

aprobată cu modificări şi L. nr. 112/2022 
completări prin

modifică art. 336 pct. 2, 3, 5, 8, 9, 14, 21 şi 
22, art. 338 lit. b), art. 340 alin. (1) IU. b)- 
d), alin. (3) partea introductivă şi alin. (10) 
şi (11), art. 341 alin. (1), art. 349 alin, (2)-
(7) , art. 350 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 
351 alin. (1) lit. b), art. 353 alin. (2)-(7), 
art. 362 alin. (1) şi (2), art. 364 alin. (1) lit. 
a), art. 370 alin. (2), art. 375 alin. (1) lit. 
c), art. 395 alin. (3), art. 396 denumirea 
marginală şi alin. (4), art. 397 alin. (1) lit, 
a), b) şi d) şi alin. (4), titlul VIII cap. I titlul 
secţ.l5, art. 400 denumirea marginală, 
titlul VIII cap. I titlul secţ,16, art. 401, art. 
402 alin. (2), alin. (3) lit. a) şi alin. (4), art. 
402 alin. (6)-(10), art. 405, art. 406 alin.
(1) Ut, a), alin. (3) şi alin. (5), art. 407, art. 
408, art. 409 alin. (1), art. 412 denumirea 
marginală şi alin. (1), (2) şi (4), titlul secţ. 
17, art. 41 i art, 414 -419, art. 422, art.
423 alin. (3), ari. 449 alin. (I) lit. d), art. 
449 alin. (3) lit. d) şi art. 449 alin. (5); 
introduce Ut, c) la art. 273 alin. (2), Ut. 
g_l) la art. 293 alin, (1), Ut. l_l) şi l_2) la 
art. 294 alin. (1), art. 335_1, pct. 7_1, 8_1, 
14J, 16J, 21J, 21J şi 29 la art. 336, 
alin. (11_1)-(11_3) la art. 340, alin, (IJ)- 
(1_7) şi alin, (14)-(19) la aii. 342, alin.
(12) la art. 343, alin. (3)-(7) la art. 350, 
alin, (IJ) şi (7)-(12) la art. 351, alin. (8)- 
(9) la art. 353, alin. (3_1) şi (3_2) la art. 
363, Ut. l_l) la art. 367 alin. (1), alin. (7) şi
(8) la ari. 367, Ut. c_l) la art. 395 alin. (1), 
lit.j) la art. 397 alin. (1), alin. (5) şi (6) la 
art. 397, alin. (7) la art. 400, alin. (I0_l) şi 
(12_1) la art. 402, art. 402_1, alin. (7) şi ' 
(8) la art. 406, titlul subsecţ. 1 cu art. 413 
după titlul secţ. 17, subsecţ. 2 cu art. 414- 
416_6 după art. 413, art. 414_1-414_18, 
art. 416_1-416_6, subsecţ. 3 cu art. 417 
după art. 416_6, subsecţ. 4 cu art. 418 
după art. 417, subsecţ, 5 cu art. 419 după 
art. 418, Ut. d) la art. 424 alin. (1), Ut. k) la 
art, 449 alin. (1) şi Ut. r) la art. 449 alin.
(2) ; abrogă art. 336pct. 18, art. 337 alin. 
(4) şi (5), art. 349 alin, (8) şi (9), art. 351 
alin. (2), art. 353 alin. (I) Ut. c). art. 402 
alin. (5) şi art. 406 alin. (4)

M.‘ Of. nr. 395/26 apr. 2022

Prevederile art. I pct. 5 referitor la art. 336 pct. 5, pct. 11, 22 şi 23, pct. 25-36, pct, 37 referitor la art. 362 alin. (2), 
pct. 38, pct. 40 şi 41, pct. 47-50, intră în vigoare la 1 februarie 2022. Prevederile art. I pct. 90 şi 91 intră în vigoare 
în termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Prevederile art. I pct. 1-3 şi 44 intră în vigoare la 1 iulie 2022. Prevederile art. I pct, 4, pct. 5 referitor la art. 336 
pct. 2 şi 3, pct. 6-10, pct. 12-21, pct. 37 referitor la art, 362 alin. (1), pct. 39, pct. 42 şi 43, pct. 45 şi 46, pct. 51-89, 
pct. 92, art. II şi art. IV se aplică de la 13 februarie 2023. Prevederile art. I pct. 24 intră în vigoare la 1 ianuarie 
2031.



90 modificări prin O.G. nr. 11/2022 M. Of. nr. 97/31 ian. 2022
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru modificarea unor termene

modifică ari. 25 alin. (4) Ut. i), art. 56 alin. 
(1_3), art. 68_2 alin. (3), art. 336 pct. 4 Ut. 
d). art. 342 alin. (3), (4). (9) şi (10). ari. 
359, art. 402 alin. (11), art. 403 alin. (2). 
art. 404 alin. (2) şi (5), art. 406 alin. (1) Ut. 
b), art. 409 alin. (2), art. 410 alin. (1), art. 
432 alin. (l), art. 434, art. 435 alin. (3) şi 
(4), art. 435 alin. (9) Ut. a), art. 439 alin. 
(2) Ut. a) şi b), art. 442 alin. (2), art. 449 
alin. (2) Ut. e), art. 450 alin. (l); 
introduce alin. (17_1) la art. 41, alin. (5) 

la art. 42, alin. (11) şi (12) la art. 45, Ut. 
b_l) la art. 113, alin. (3) la art. 439, alin. 
(3_1) la art, 442; 
abrogă art. 56 alin. (1_2)

91 modificări prin L. nr. 25/2022 M. Of. nr. 158/16 feb. 2022
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri fiscale

aprobă O.U.G. nr. 69/2020

92 modificări prin L. nr. 35/2022 M. Of. nr. 201/1 mar. 2022
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare

aprobă O. G. nr. 6/2020

93 modificări prin O.U.G. nr. 20/2022
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de 
sprijin şi asistenţă umanitară

M. Of. nr. 231/8 mar. 2022 modifică art. 42 alin. (3), art. 56 alin. (1_3); 
introduce Ut, ţ) la art. 25 alin. (4), alin. 
(2_2) la art. 56

94 completat prin M. Of. nr. 236/9 mar. 2022L. nr. 48/2022
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 59/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

introduce alin. (2_1) la art. 315

95 modificări prin L. nr. 72/2022 M. Of. nr. 315/31 mar. 2022
Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru 
modificarea unor acte normative

modifică art. 76 alin. (2) Ut. k) şi m), art. 76 
alin. (4) Ut. h), art. 139 alin. (1) lit.J) şi l), 
art. 142 Ut. g), art. 157 alin. (1) Ut. m) şi o), 
art. 220_4 alin. (1) Ut. h) şi j)

96 modificări prin L. nr. 79/2022 M. Of. nr. 356/11 apr. 2022
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

aprobă cu modificări O. U. G. nr. 48/2020

97 modificări prin L. nr. 112/2022 :M. Of. nr. 395/26 apr. 2022
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2022 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen

modifică art. 342 alin. (15) Ut. b) şi ari. 353 
alin. (2)



98 modificări prin L. nr. 135/2022 M.Of. nr. 489/17 mai 2022 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative

modifică art. 60 pct. J lit. d), art. 138_1 ■ 
alin. (3), art. 146 alin. (5) şi art. 154 alin.
(2):
introduce pct. 7 la art. 60, art. 138_2 şi 
138_3, alin, (3) la ari. 140, lit. s) la art. 
154 alin. (1), alin. (3) la art. 220_3 şi alin. 
(4_2) la art. 220_6; 
abrogă art. 60 pct. 5 lit. e)

99 modificări prin L. nr. 142/2022 M. Of. nr. 502/23 mai 2022
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 92 lit. b), art. 94 alin. (10), 
art. 95, art, 96 denumirea marginală, art. 
170 alin. (2) Ut. e), art. 230 alin. (5); 
introduce art. 95_1, art, 96_1, alin, (8_1) - 
(8_5) la art. 97. alin. (22) la art. 133; 
abrogă art. 96 alin. (3) şi (4)
Dispune republicarea cu renumerotare

100 modificări prin O.U.G. nr. 85/2022
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniui fiscal şi vamal

M. Of. nr. 594/17 iun. 2022 modifică art. 331 alin. (6) (la data de 1 
iulie 2022), art. 452 alin. (1) lit. h) şi art. 
452 alin. (2) Ut. b) şi c); 
introduce alin. (1_2) la art. 351 (la data de 
1 iulie 2022), alin. (1_1) la art. 450 şi Ut. 
h_l) la art, 452 alin. (1)

101 smodificări prin O.U.G. nr. 87/2022 M. Of. nr. 622/24 iun. 2022 modifică art. 154 Ut. m)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi 
finanţarea rezidenţialului, precum şi pentru modificarea şi 

■ completarea unor acte normative privind unele măsuri din 
domeniul sănătăţii

Prin derogare de ia prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
compietările uiterioare, prevederiie art. IX şi X intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.



102 modificări prin M.Of. nr. 716/15 iul. 2022 
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative q//,, (l)Ul c) ari 47 alin (2) ari 48 alin 
şi alte măsuri financiar-fiscale ^ ari. '48 alin. (3) şi (3J), ari. 51 '

alin. (]), ari. 52, art. 53 alin. (2) Ut. b), ari. 
54, art. 55 alin. (2), art. 56 alin. (1_4) Ut.
b) , art. 60 pct. 5 partea dispozitivă, art. 60 
pct. 5 Ut. b) şi c), art. 60 pct. 7 partea 
dispozitivă, art. 60 pct. 7 Ut, b) şi c), art, 62 
Ut. c), art. 69 alin. (9), art. 76 alin. (2) Ut. 
k), art. 76 alin, (3) Ut, b), art. 76 alin, (4)
Ut. a), art. 76 alin. (4) Ut. h), art. 76 alin.
(4) Ut. y), art. 77, art. 78 alin. (2) Ut. a) pct. 
(iv), art. 84 alin. (3), art. 97 alin. (7) prima 
teză, art. 110 alin. (2) şi (2_2), art. 111 
alin. (1), art. 118 denumirea marginală, 
art. 118 alin. (l), art. 120_l alin. (1), art, 
123 alin. (2) şi (7), ari. 125 alin. (1) Ut. c) 
şi alin. (7), art. 130 alin. (1), art. 135_1 
alin. (2), art. 138_1 alin. (1), art. 138_2 
alin. (1), art. 139 alin. (1) lit.j), art. 140 
alin. (2), art. 142 Ut b) şi g), art 142 Ut x), 
art. 146 alin. (8), art. 147 alin. (17), art 
148, art 151 alin. (5) şi (6), art. 151 alin. 
(17) şi (19_1), art. 154 alin. (1) Ut. a), b), r) 
şi s), art. 155 alin. (1) Ut. d) şi alin. (2), art 
157 alin. (1) Ut m), art. 170, art. 174 alin,
(5) şi (6), art 174 alin. (7), (7_1), (10), 
(10_1), (15), (17), (18) şi (18_1), art 180 
alin. (1) Ut a), art 220J alin. (1) Ut h), 
art. 224 alin. (4) Ut. b), art 229 alin. (1) Ut.
c) pct 1 subpct (i), ari. 229 alin. (l).lit. c) 
pct. 3 subpct. (i), art. 229 alin. (1) Ut. h), 
art. 291 alin. (2) Ut e) şi h), art 291 alin. 
(3) Ut c) pct. 3, art 342 alin. (2), art. 343 
alin. (4)-(6), art 442 alin. (1), modifică şi 
înlocuieşte anexa nr. 1 de la titlul VIII, 
modifică şi înlocuieşte anexa nr. 2 de la 
titlul Vili, art. 457, art 458, art 459, art 
460, art 465 alin. (2) şi (7) partea 
dispozitivă, art. 489 alin. (1), art 491 alin.

O.G. nr. 16/2022 modifică art. 22 alin. (1) şi (4), art. 24 alin. 
(1) Ut. a) pct. 1, art 43 alin. (2)-(5), art. 47

0);
introduce Utf)-h) la art. 47 alin. (1), lit.f)- 

i) la art 47 alin, (3), alin. (4) la art. 47, 
alin. (2_1) la art 48, Ut o) la art. 53 alin. 
(1), alin. (4) la art 55, alin. (IJ)-(IJO) la 
art 56, Ut. b_l) la art. 60 pct 5, Ut. k_l) la 
art 76 alin. (2), Ut. a_l) la art 76 alin. (3), 
alin. (4_1) şi (4_2) la art. 76, alin. (1_1) la 
art. 81, alin. (6_1) şi (6_2) la art 120, alin. 
(2J) la art 120j, alin, (23) la art 133,
Ut. t) la art 139 alin. (1), Ut aa_l) la art. 
142, alin. (5j5)-(5_9) la art 146, alin. 
(3_l).şi (3_2) la art. 151, alin. (6_1) şi 
(6J) la art 151, Ut u) la art 157 alin. (1), 
alin. (6_1) la art 168, alin. (3_1) şi (3_2) 
la art 174, alin. (6_1) şi (6_2) la art 174, 
Ut. n) la art. 220_4 alin. (1), Ut.j)-l) la art 
291 alin. (2), alin. (3_3)-(3_5) la art 291, 
alin. (7_2) la art 465, art 495J; 
abrogă art. 48 alin. (7) şi (8), art. 51 alin. 
(5) şi (6), art 60 pct 4, art 76 alin. (4) Ut 
ş), t), v) şi m), art 113 Ut b_l), art. 125 
alin. (8_1), art. 142 Ut. s) pct 2 şi 6 şi Ut. v) 
siw). art 291 alin, 73) Ut c) vet. 5. art 291



alin. (3) Ut. d) şi e), art. 291 alin. (3J), an. 
442 alin. (2). (3) şi (3_1), ari. 453 Ut. d). 
art. 461 alin. (8), art. 489 alin. (2)

103 modificări prin M. Of. nr. 742/22 iul. 2022L. nr. 252/2022
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codui 
fiscai şi pentru compietarea ari. 47 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală

modifică art. 458 alin. (4) şi art. 460 alin.
(8) şi (9)

Dispune republicarea cu renumerotare

Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar 
prevederile art. I se aplică pentru impozitul/taxa pe clădiri datorat/datorată începând cu data de 1 ianuarie 2023.

IO'» modificări prin L. nr. 247/2022 M. Of. nr. 746/25 iul. 2022 abrogă art. 25 alin. (6) Ut. c)
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind documentele de şedere eliberate cetăţenilor Uniunii 
Europene şi membrilor de familie ai acestora, precum şi în 
domeniul străinilor

105 completat prin ,M. Of. nr. 752/27 iul. 2022L. nr. 266/2022 introduce alin. (4) şi (5) la art. 285
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 232/2016 
privind industria naţională de apărare, precum şi pentru 
completarea unor acte normative

106 rectificare M. Of. nr. 794/10 aug. 2022 rectifică art. IX Ut. g) din O.G. nr. 16/2022
RECTIFICARE

107 modificări prin O.G. nr. 37/2022 M. Of. nr. 857/31 aug. 2022
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi stabilirea unor alte 
măsuri în domeniul sănătăţii

modifică art. 154 alin. (2); 
introduce Ut. ş) la art. 154 alin. (1) - la 

data de 14 septembrie 2022

108 modificări prin L. nr. 274/2022 M. Of. nr. 961/3 oct. 2022
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

aprobă O.U.G. nr. 226/2020



. EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 534/22 iul. 2002L. nr. 504/2002
Legea audiovizualului

promulgată prin D. nr. 681/2002 M.Of. nr. 534/22 iul. 2002 
Decret pentru promulgarea Legii audiovizualului

1

2 modificări prin M. Of. nr. 791/30 oct. 2002
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a 
comunicaţiilor

L. nr. 591/2002 înlocuieşte denumirea ..Autoritatea 
Naţională de Reglementare în Comunicaţii 
“ cu denumirea „ Ministerul 
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei “

3 modificări prin L. nr. 402/2003 M.Of. nr. 709/10 oct. 2003
Lege privind modificarea şi completarea Legii audiovizualului 
nr. 504/2002

modifică art.l Ut. d). art.2 alin. (3) şi (4), 
art.6 alin. (4), art. l 1 alin. (5). (7) şi (8), 
art.l4 alin. (1) şi (3), art. 15 alin. (5) - (7), 
art. 35 alin. (1), art. 44 alin. (10). art. 49 
Ut. a), art.75 alin. (3) Ut d), art.78, art.88 
alin. (1), ari. 91 alin. (1) şi (2), art.93. 
art.94, art.95, art.96 alin. (1), ari.97 alin. 
(1): introduce alin. (8) la art. 15, Ut.c_l) la 
art. 57, art. 95_1, art.95_2, alin. (1_1) la 
art. 96; abrogă art. 54 lit.h), art. 90 alin. 
(1) lit.g).
Dispune republicarea cu renumerotare

4 modificări prin O.U.G. nr. 123/2005 M. Of. nr. 843/19 sep. 2005
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 329/2006 
completări prin

abrogă art. 96 alin. (1) Ut. c)

M. Of. nr. 657/31 iul. 2006

5 imodificări prin O.U.G. nr. 3/2006 M.Of. nr. 133/13 feb. 2006 modifică art. 75 alin. (2); 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii audiovizualului abrogă ari. 95 alin. (3) 
nr. 504/2002

aprobată cu completări prin L. nr. 197/2006 M. Of. nr. 453/25 mai 2006
Dispune republicarea cu renumerotare

6 modificări prin L. nr. 197/2006 M. Of. nr. 453/25 mai 2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 
504/2002

aprobă cu completări O.U.G. nr. 3/2006 şi 
modifică art. 95 alin. (1) partea introductivă

f completat prin L. nr. 364/2007 iM. Of. nr. 898/28 dec. 2007 
Lege pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

introduce aUn.(l_l) la art. 5, art.91_l

8 completat prin L. nr. 116/2008 M. Of. nr. 384/21 mai 2008
Lege pentru completarea art. 89 din Legea audiovizualului nr. 
504/2002

introduce Ut. d) la art. 89



9 modificări prin O.U.G. nr. 181/2008 M. Of. nr. 809/3 dec. 2008 modifică ari. 1, art. 2, ari. 3, art. 4, art. 5, 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii art. 6, art. 10, art. 16 alin. (1), art. 17 alin.

(1) Ut. a), c) şi d), alin. (3) şi (4), ari. 18 
alin. (4), art. 23, art. 25, art. 27, art. 28 
alin. (4), (5) şi (7), art. 29, art, 31, art. 34 
alin. (1) şi (4), art. 35, art. 36, art. 37, art, 
38, art. 39, art. 43 alin. (1) şi (2), art. 44, 
art, 46, art. 48, art, 49, art, 50, art, 51, art. 
52, art, 54, art. 55 alin. (1) şi (3), art. 56 
alin. (1), art. 57 alin. (1) Ut. a)-c), art. 58 
alin. (2), art. 59, art, 60, art. 61 alin. (3), 
art. 62 alin. (1) şi (4), art. 63, art. 64, art. 
65, art. 66, art. 73, art. 74 alin. (3) şi (4), 
ari. 76, art, 82 alin. (1) şi (2), art. 85 alin. 
(4) şi (5), art. 86, art. 88. art. 90 alin. (1) şi
(2) , art. 91, art. 93 alin. (1) şi (3), art. 95_1 
partea introductivă, art. 96 alin. (1) şi (4);
introduce art. 1_1, art. 26_1, titlul unui

audiovizualului nr. 504/2002
aprobată cu modificări şi L. nr. 333/2009 

completări prin
M. Of. nr. 790/19 nov. 2009

nou capitol. Cap. III_1 după art, 26_I, titlul 
unui nou capitol. Cap. III_2 după art. 38, 
art. 39_1, titlul unui nou capitol, Cap. III_3 
după art. 39_1, alin. (5) la art. 74, art.
75_1, alin. (2) şi (3) la art. 84, alin. (10) la 
art. 85, menţiunea privind transpunerea 
nonnelor comunitare, după art. 99; 
abrogă art. 30, art. 33, art. 42, art. 91 _1, 

art. 96 alin. (1_1)
Dispune republicarea cu renumerotare

10 modificări prin L. nr. 330/2009 la data de 12 nov. 2009, abrogă art. 98 
Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din alin. (2) liniuţa a 2-a 
fonduri publice

IM. Of. nr. 762/9 nov. 2009

(v. D.C.C. nr. 1615/2011 - M. Of. nr. 99/8 feb. 2012; Decizia I.C.C.J. nr, 11/2012 - M. Of. nr. 734/31 oct. 2012 (art.
30))



11 Tnodificări prin L. nr. 333/2009 M. Of. nr. 790/19 nov. 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr, 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr. 504/2002

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 181/2008 şi modifică art. 1 pct. 1, 9, 17, 
31, 34-37, art. 3 alin. (3), art. 10 alin. (3)
Ut. g), i) şi l), alin. (5), art. 17 alin. (1) Ut. 
d) pct. 3 şi 11 şi alin, (3), art. 27 alin. (1), 
art. 28 alin. (5), art. 31 alin. (4) partea 
introductivă şi Ut. a), art. 34 alin. (3), art. 
36 alin. (2) şi (3), art, 37 alin. (2), art, 39 
alin. (2) şi (3), art. 43 alin. (1), art. 44 alin. 
(1) şi (3), art. 50, art. 52 alin. (2) Ut. a) şi 
h), alin. (3) şi (5), art. 54 alin. (1) Ut, j) şi k) 
şi alin. (2), art. 56 alin. (1), art. 57 alin. (1) 
partea introductivă şi Ut. b), art. 59 alin.
(1) şi (2). art. 60, art. 62 alin. (1), (3) şi (4), 
art. 63, art. 64, art. 65, art. 66, art. 69, ari. 
73, art, 82 alin. (1), art. 86 alin. (2), art. 88 
alin. (1), art. 90 alin, (1) Ut. h) şi alin. (2), 
art. 91 alin. (1) şi (3), art. 93 alin. (1) şi (3), 
art. 94, art. 96 alin. (1);
introduce pct. 5_1, 31 _1, 31 _2 la art. 1, 
alin. (2) la art. 1, Ut. c) la art. 2 alin. (4), 
alin. (6) la art. 52, art. 57_1, alin. (4)-(7) la 
art. 59, art. 61 _1, art. 62_1, art. 65_1, art. 
90_1, art. 93_1;
abrogă art. 1 pct. 33, art. 28 alin. (7), ari. 
43 alin. (2), art. 48 lit.J), art. 53, art. 54 
alin. (1) Ut, h), art. 62 alin. (2) şi (5), art.
67, art. 70-72, art. 88 alin. (2), art. 96 alin.
(2) şi (3);
înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma 
"reţele de telecomunicaţii" cu sintagma 
"reţele de comunicaţii electronice" şi 
denumirea "Autoritatea Naţională pentm 
Comunicaţii" cu denumirea "Autoritatea 
Naţională pentru Administrare şi 
Reglementare în Comunicaţii"

12 modificări prin O.U.G. nr. 19/2011 iM. Of. nr. 146/28 feb. 2011 modifică art. 19 alin. (1), art. 59 alin. (6), 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru modificarea art. 65 partea introductivă, art. 65_1 
unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice partea introductivă, art. 73 alin. (1)

aprobată cu modificări şi L. nr. 67/2013 
completări prin

M. Of. nr. 176/1 apr. 2013

• laimodificări prin M. Of. nr. 757/12 nov. 2012L. nr. 187/2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 
90_1 alin. (1) Ut. a), art. 96

Dispune republicarea cu renumerotare

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

i4:modificări prin L. nr. 67/2013 M. Of. nr. 176/1 apr. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte şţ ţyj - 
normative în domeniul comunicaţiilor electronice

aprobă O.U.G. nr. 19/2011 şi modifică art. 
59 alin. (6), ari. 65 Ut. c) şi f), art. 65_1 Ut.

introduce alin. (5_1) la art. 52, ari. 59_1;

abrogă art. 19



15 modificări prin O.U.G. nr. 25/2013 modifică ari. 51, art, 56 alin. (1); 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii introduce art. 29_1 
audiovizualului nr. 504/2002

M. Of. nr. 208/12 apr. 2013

aprobată cu modificări prin L. nr. 181/2015 M. Of. nr. 484/2 iul. 2015 Dispune republicarea cu renumerotare

16 modificări prin M. Of. nr. 500/4 iul. 2014
Lege pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 
504/2002

modifică art. 86L. nr. 95/2014

17 modificări prin L. nr. 103/2014 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului 
nr. 504/2002

M. Of. nr. 518/11 iul. 2014 modifică art. 90 alin. (1) Ut. g); 
introduce Cap. ni_4 cu art. 42_1, o anexă

Dispune republicarea cu renumerotare

18 completat prin M.Of. nr. 423/15 iun. 2015O.U.G. nr. 18/2015
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri necesare 
pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică 
terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea 
serviciilor multimedia la nivel naţional

aprobată cu modificări prin L. nr. 345/2015

introduce, la 1 iulie 2015, cap. IV_1 cu art. 
49_1 şi ari. 49_2

M. Of. nr. 971/29 dec. 2015

19 modificări prin L. nr. 181/2015 M.Of. nr. 484/2 iul. 2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr. 504/2002

aprobă O.U.G. nr. 25/2013 şi modifică aii. 
29J alin. (l)-(4), art. 51 alin. (1) '

20 modificări prin L. nr. 211/2015 
Lege pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 
504/2002

M.Of. nr. 550/24 iul. 2015 modifică art, 20

Dispune republicarea cu renumerotare

21 modificări prin L. nr. 345/2015 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri' necesare pentru 
asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la 
televiziunea digitală terestră şl Implementarea serviciilor 
multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea 
Legii audiovizualului nr. 504/2002

M.Of. nr. 971/29 dec. 2015 abrogă Cap. IV_1 cu art. 49_l-49_2

22 modificări prin L. nr. 187/2016 
Lege pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

M. Of. nr. 838/21 oct. 2016 modifică art. 3 alin. (1), art. 17 alin. (1) 
lit.djpct. 12

23 modificări prin L. nr. 66/2017 M.Of. nr. 273/19 apr. 2017
Lege privind abrogarea art. 29_1 din Legea audiovizualului nr. 
504/2002

abrogă ari. 29_1

24 completat prin M. Of. nr. 932/5 nov. 2018L. nr. 246/2018 
Lege pentru completarea art. 42^ din Legea audiovizualului nr. 
504/2002

introduce alin. (4) şi (5) la art. 42_1



25imodificări prin L. nr. 52/2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului 
nr. 504/2002

M. Of. nr. 222/21 mar. 2019 modifică art. 90 alin. (1) Ut. g); 
introduce pct. 13 Ia art. 17 alin. (I) Ut.d), 

cap. I1I_5 cu art. 42_2 - 42_4

26;modificări prin L. nr. 109/2019 M. Of. nr. 418/28 mai 2019
Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi 
supravegherii pieţei echipamentelor

modifică art. 93 alin. (3) şi (4) şi art. 94

27 modificări prin L. nr. 190/2022 M. Of. nr. 651/30 iun. 2022
Lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului 
nr. 504/2002, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

■ Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi 
pentru modificarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi 
funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii 
Române de Televiziune

modifică art. 1 pct. J, art. 1 pct. 4, 10, 15- 
17, 19, 21 şi 36, art. 10 alin. (2), art. 10 
alin. (3) Ut. i), art. 10 alin. (6), art. 11 alin. 
(5), ari. 12 alin. (5), art. 13 alin. (1) Ut. a), 
art. 15 alin. (8), ari. 16 alin. (1), art. 22 
alin. (l)-(3), art, 23, art. 28 alin. (5) şi (6), 
art. 29, art, 31, art. 34 alin. (2) şi (4), art. 
35, art. 39, art: 40, titlu! cap. llljf, art. 
42_1 alin. (1), art. 44 alin. (2) partea 
introductivă, art. 44 alin. (11), art. 45 alin. 
(l)-(3), art. 48 Ut. d) şi g), art. 51 alin. (1), 
art. 75, art. 82 alin. (1), art. 82 alin. (4), 
art. 91 alin. (1), menţiunea privind 
ti-anspunerea normelor europene; 
introduce pct. 1_1 la art. 1, pct. 39-44 la 

aii. 1, alin. (2_1) la art. 2, alin. (6) la art,
2, art. 2_l-2_3, art. 6_1, Ut. mj-o) la art.
10 alin. (3), alin. (3 J) la art. 10, alin. (7)- 
(14) la art. 10, Ut. c) la art. 13 alin, (1), 
alin. (1_1) la art. 15, alin. (4_1) la art. 20, 
alin. (5) la art. 34, art. 41 _1, după titlul 
cap. 111 _4, alin. (6)-(8) Ia art. 42_1, cap.
111 jS, cu art. 42_5-42_10, după cap. 111 _5, 
Ut. g) la art, 44 alin. (2), alin. (7_1) la art. 
44, alin. (3) la art. 50, art, 74_1, alin. (1_1) 
şi (1_2) la art. 82. alin. (6)-(8) la ari. 82, 
ari, 91 _2, alin. (4) la art. 97; 
abrogă art. 20 alin. (6), art. 28 alin. (2), 
art. 39_1, art. 75_1



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M.Of. nr. 28/28 ian. 1994O.G. nr. 20/1994
Ordonanţă privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

L. nr. 82/1995 M.Of. nr. 160/25 iul. 1995aprobată cu modificări prin

M. Of. nr. 806/19 dec. 2013
Ordonanţă privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al 
construcţiilor existente

republicare cu 
renumerotare

1

L. nr. 84/2015 M. Of. nr. 270/22 apr. 2015
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea 
riscului seismic al construcţiilor existente

2 modificări prin modifică art. 6 alin. (3); 
introduce alin. (5_1) la art. 3

3 modificări prin L. nr. 282/2015 M. Of. nr. 863/19 nov. 2015
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea 
riscului seismic al construcţiilor existente

modifică ari. 2 alin. (I) şi partea 
introductivă a alin. (6), art. 7 alin. (2) Ut. by 
şi c), art. 24 alin. (I) Ut. e);

introduce alin. (6_1) la art. 2, Ut. h) la art. 
24 alin. (1) şi Ut. h) la art. 24 alin. (2)
Dispune republicarea cu renumerotare

M.Of. nr. 676/3 aug. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea 
riscului seismic al construcţiilor existente

modificări prin L. nr. 223/2018 modifică art. 2 alin. (1) Ut. h), art. 2 alin. 
(6_1), art. 4 alin. (1) Ut. b), art. 4 alin. (7) 
Ut. a), art. 4 alin. (8) Ut. c), art. 4 alin. (9) 
Ut. a), c) şi d), art. 5 alin. (1) şi (2), art. 7 
alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. 
(]) partea introductivă, ari. 15, art. 16, art. 
18 şi art. 20 alin. (2) partea introductivă:

introduce alin. (2) la art. 1, Ut. c) şi d) la 
ari. 2 alin. (5), alin. (7_1) la art. 2, Ut. 
a_l) - a_4). Ut. h_l) şi Ut. d_l) la art. 4 
alin. (9), alin. (15) la art. 4, alin. (2_1) la 
art. 5, alin. (4) la art. 6, alin. (1_1) la art. 9 
şi alin. (1_1) la ari. 12; 
abrogă art. 4 alin. (8) Ut. b)
Dispune republicarea cu renumerotare

M. Of. nr. 815/8 oct. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea 
riscului seismic al construcţiilor existente

5 modificări prin L. nr. 170/2019 modifică art. 24 alin. (4);
introduce alin. (2_1) şi (2_2) la art. 2, Ut. i)
şi j) la art. 24 alin. (1) şi Ut. i) şij) la art.
24 alin. (2)

6;modificări prin L. nr. 37/2022
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea 
riscului seismic al construcţiilor existente

M. Of. nr. 216/4 mar. 2022 modifică art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (2_1) şi 
(2_2), art. 24 alin. (1) Ut. i) şi j), art. 24 
alin. (4);
introduce alin. (2_3) la art. 2, alin. (5) la 

art. 24



M. Of. nr. 708/14 iul. 2022’’ abrogat prin L. nr. 212/2022
Lege privind unele măsuri pentru reducerea riscuiui seismic al 
clădirilor



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M.Of. nr. 431/2 sep. 2000O.G. nr. 137/2000
Ordonanţă privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

M. Of. nr. 69/31 ian. 2002aprobată cu modificări şi completări L. nr. 48/2002
prin

(v. D.C.C, nr. 818/2008 - M. Of. nr. 537/16 iul. 2008 (art. 1, ari. 2 alin. (3) şi art. 27 alin. (1)); D.C.C. nr. 819/2008 - M. Of. nr. 
537/16 iul. 2008 (art. 1, art. 2 alin. (3) şi art, 27 alin. (1)); D.C.C. nr. 820/2008 - M. Of. nr. 537/16 iul. 2008 (art. 1, art. 2 alin. (3) şi 
art. 27 alin. (1)); D.C.C. nr. 821/2008 - M. Of. nr. 537/16 iul. 2008 (art. 1, art. 2 alin. (3) şi art. 27 alin. (1)); D.C.C. nr. 997/2008 - 
M. Of. nr. 774/18 nov. 2008 (art. 20 alin. (3)); D.C.C. nr. 1325/2008 - M. Of. nr. 872/23 dec. 2008 (în măsura în care din acestea 
se desprinde înţelesul că instanţele judecătoreşti au competenţa să anuleze ori să refuze aplicarea unor acte normative cu 
putere de lege, considerând că sunt discriminatorii, şi să le înlocuiască cu norme create pe cale judiciară sau cu prevederi 
cuprinse în alte acte normative); Decizia I.C.C.J. nr. 2/2015 - M. Of. nr. 201/26 mar. 2015 (art. 2 raportat la art. 1 alin. (2) lit. e) 
pct. (i) şi alin. (3) şi ale art. 27)

M. Of. nr. 166/7 mar. 2014
Ordonanţă privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 
de discriminare

1 republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 492/28 iun. 2017
Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

2 modificări prin L. nr. 153/2017 abrogă art. 30 alin. (3)

O.U.G. nr. 45/2020 M. Of. nr. 309/13 apr. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare

^.completat prin introduce art 24 1

L. nr. 167/2020 M.Of. nr. 713/7 aug. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare, precum şi pentru 
completarea art, 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea 
de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

introduce alin. (5_})-(5_7) la art 2 şi alin. 
(]J)-(1_2) şi (2J)-(2J) la art 26; 
abrogă art. 26 alin. (4)

‘' modificări prin

Dispune republicarea cu renumerotare

Sjmodificări prin L. nr. 193/2022
Lege pentru modificarea art. 23 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare

M. Of. nr. 643/29 iun. 2022 modifică art 23 alin. (2)

Dispune republicarea cu renumerotare



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 "secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale". Denumirea "secretarul unităţii/subdiviziunii administrativ- 
teritoriale" se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea "secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale". Denumirea "secretarul comunei, oraşului, municipiului, judeţului", după caz, se 
înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea "secretarul general al comunei, al oraşului, al 
municipiului, al judeţului", după caz.

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

aprobată cu modificări şi L. nr. 153/2021 
completări prin

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

M. Of. nr. 577/8 iun. 2021

2 modificări prin O.U.G. nr. 1/2020 prevederile art. 210 se suspendă până la 1 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi ianuarie 2021 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

M. Of. nr. 11/9 ian. 2020

3 modificări prin M. Of. nr. 297/8 apr. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind prelungirea mandatelor 
autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în 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

respinsă prin L. nr. 228/2021

O.U.G. nr. 44/2020 modifică art. 151 alin. (3)

M. Of. nr. 933/30 sep. 2021

4 modificări prin O.U.G. nr. 61/2020 modifică art. 134 alin. (5) Ut. a), art. 137 
Ordonanţă de urgenţă privind completarea Legii cadastrului şi alin. (1), art. 141 alin. (1) şi art. 180 alin. 
a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ

aprobată prin L. nr. 63/2022

M.Of. nr. 381/12 mai 2020

0):
introduce Ut. a_l) şi a_2) la art. 134 alin.

(5)M. Of. nr. 275/22 mar. 2022

5 modificări prin M. Of. nr. 504/12 iun. 2020D.C.C. nr. 240/2020 admite obiecţia de neconstituţionalilate şi 
constată că Legea pentm aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
44/2020 privind prelungirea mandatelor 
autorităţilor administraţiei publice locale 
cuprinse în perioada 2016—2020, unele 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul „răsuri pentm organizarea alegerilor 
" Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ^

modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019privind Codul 
administrativ, precum şi Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2020, în 
ansamblul lor, sunt neconstituţionale

Decizia nr. 240 din 3 iunie 2020 referitoare la obiecţia de 
neconstituţionalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea 
mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse 
în perioada 2016-2020, unele măsuri pentru organizarea 
alegerilor locale din anul 2020, precum şi modificarea

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

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



^ completat prin M. Of. nr. 898/2 oct. 2020O.U.G. nr. 164/2020 introduce art. 364_J şi alin. (]_1) la ari. 
510Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

M. Of. nr. 954/30 sep. 2022aprobată prin L. nr. 272/2022

8 modificări prin M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020O.U.G. nr. 226/2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

prevederile art. 210 se suspendă până la 
data de 1 ianuarie 2022

M. Of. nr. 961/3 oct. 2022aprobată prin L. nr. 274/2022

9 modificări prin O.U.G. nr. 4/2021 M. Of. nr. 117/3 feb. 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

modifică art. 250, art. 251 alin. (3), art. 
267 alin. (1), art. 397, art. 494 alin, (5) lit. 
a), la anexa nr. 6 modifică art. 3 alin. (1) 
lit. b), art. 3 alin. (2), art. 4 alin. (1) Ut, b) 
şi alin. (2);
introduce alin. (2_1) - (2_5) la art, 251, 

alin. (11) - (14) la art. 265, alin. (IJ) la 
art, 275, Ut. (c_l) la art. 389, pct, 6 la 
anexa nr. 5 pct. 1 Ut. A; 
abrogă art. 389 Ut. b) şi c), pct. 3 şi 4 din 

anexa 5 pct. 1 Ut. A

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

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) lit. d) din 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în 
redactarea anterioară modificării prin art. I pct. 24 din Legea 
nr. 156/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, ale art. 98 alin. 
(1) lit. d) din Legea nr. 188/1999, astfel cum au fost modificate 
prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018, şi ale art. 517 alin.
(1) lit. 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

prevederile art. 517 alin. (1) Ut. d); 
constată că acestea sunt constituţionale în 

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

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

M. Of. nr. 571/4 iun. 2021 introduce alin. (15) la art. 265

12 modificări prin L. nr. 153/2021 M. Of. nr. 577/8 iun. 2021 modifică art. 494 alin. (1) partea 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului introductivă, alin. (2) şi alin. (5) partea
nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa introductivă şi ari 598'
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul introduce Ut. cj) la art. 61 alin. (2), art.

292_1, alin. (8_1) la art. 494 şi anexa nr.
7 - NORME privind modul de constituire, 
organizare şi funcţionare a comisiilor de 
disciplină, precum şi componenţa, 
atribuţiile, modul de sesizare şi procedura 
disciplinară, cu 57 art.; 
abrogă art. 494 alin. (9) şi art. 625 alin. (1) 
Ut. a)



13 modificări prin 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 în 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

L. nr. 228/2021 respinge O. U.G. nr. 44/2020

11 modificări prin M. Of. nr. 1127/25 nov. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

O.U.G. nr. 121/2021 modifică ari. 22 alin. (1) şi (4) şi ari. 251 
alin.'(2 J):
introduce alin. (2) şi (3) la ari. 21 şi alin. 
(2_1) la ari. 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 pentru tineret", 
respectiv "Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti" se înlocuieşte cu denumirea "Direcţia pentru 
Tineret a Municipiului Bucureşti", în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul 
tineretului; e) "Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii" se înlocuieşte 
cu denumirea "Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei" în cazul prevederilor care 
reglementează activitatea legată de domeniul protecţiei copilului şi adopţiei şi "Autoritatea pentru Protecţia 
Persoanelor cu Dizabilităţi" în cazul prevederilor care reglementează activitatea legată de domeniul protecţiei şi

■15 modificări prin O.U.G. nr. 130/2021 ,M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

suspendă prevederile ari. 210 până la data 
de 1 ianuarie 2023

16 modificări prin O.U.G. nr. 138/2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

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

M. Of. nr. 1243/29 dec. 2021 modifică art. 597 alin. (1) Ut. d), art. 618 
alin. (24), art. 619 alin. (2) partea 
introductivă şi alin. (10), nota de la anexa 
nr. 5;
introduce alin. (3) la art. 384, anexa nr. 
5J;
abrogă pct. 11 Ut. A pct. 15-19 şi Ut. B pct. 

20 şi 25 din anexa nr. 5

M. Of. nr. 515/25 mai 2022

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 pentru 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 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie", respectiv "Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 
Persoanelor cu Dizabilităţi".



18 modificări prin M. Of. nr. 275/22 mar. 2022 aprobă O. U.G. nr. 61/2020
Lege pentru 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

L. nr. 63/2022

19 modificări prin L. nr. 156/2022 M. Of. nr. 515/25 mai 2022 modifică art. 618 alin. (24); 
modifică şi înlocuieşte anexa nr. 5_1;Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 138/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de introduce art. 292 2 şi art. 610 1; 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi romnletenTă anexa nr 5 
pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea compieiea^a anexa . J
Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

20 modificări prin O.U.G. nr. 94/2022 M. Of. nr. 646/29 iun. 2022
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

modifică art. 292 alin. (7) Ut. b); 
introduce art. 300 1

21 modificări prin M. Of. nr. 744/25 iul. 2022
Lege pentru modificarea art. 363 alin. (6) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

L. nr. 261/2022 modifică art. 363 alin. (6)

22 modificări prin M. Of. nr. 745/25 iul. 2022L. nr. 246/2022 modifică art. 5 Ut. qq) şi art. 89 alin. (2); 
abrogă art. 5 Ut. e)Lege privind zonele metropolitane, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative

23 completat prin O.U.G. nr. 116/2022 M. Of. nr. 845/29 aug. 2022
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri 
temporare privind ocuparea funcţiilor publice prin transfer la 
cerere, precum şi pentru completarea art. 364_1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

introduce alin. (4)-(6) la art. 364_1

24 modificări prin L. nr. 272/2022 M. Of. nr. 954/30 sep. 2022
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 164/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

aprobă O.U.G. nr. 164/2020

25 modificări prin L. nr. 274/2022
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

M. Of. nr. 961/3 oct. 2022 aprobă O.U.G. nr. 226/2020



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 315/27 aug. 1998

Ordonanţă privind plata colaboratorilor externi folosiţi de ministere pentru elaborarea proiectelor de 
coduri şi a altor acte normative 

aprobată prin

O.G. nr. 85/1998

M. Of. nr. 227/4 mai 2001L. nr. 218/2001

1 aprobată prin M. Of. nr. 227/4 mai 2001
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/1998 
privind plata colaboratorilor externi folosiţi de ministere pentru 
elaborarea proiectelor de coduri şi a altor acte normative

L. nr. 218/2001



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M.Of. nr. 1214/17 dec. 2004L. nr. 571/2004
Lege privind protecţia personaiului din autorităţiie publice, instituţiiie publice şi din alte unităţi care 
semnalează încălcări ale legii

1 promulgată prin D. nr. 1112/2004 M.Of. nr. 1214/17 dec. 2004
Decret pentru promulgarea Legii privind protecţia personalului 
din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care 
semnalează încălcări ale legii



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M.Of. nr. 248/12 apr. 2002L. nr. 182/2002
Lege privind protecţia informaţiilor clasificate

M. Of. nr. 248/12 apr. 2002
Decret pentru promulgarea Legii privind protecţia informaţiilor 
clasificate

promulgată prin D. nr. 284/20021

2 modificări prin M. Of. nr. 205/10 mar. 2005
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea lit. h) a art. 17 din 
Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şl protecţia persoanelor

aprobată cu modificări prin L. nr, 151/2005

O.U.G. nr. 16/2005 modifică art. 17 lit.h)

M. Of. nr. 441/25 mai 2005

3 modificări prin L. nr. 151/2005 M. Of. nr. 441/25 mai 2005
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 
182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 333/2002 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

aprobă cu modificări O.U.G. nr. 16/2005

4 completat prin L. nr. 268/2007 M. Of. nr. 678/4 oct. 2007 introduce alin. (4) la art. 7
Lege pentru completarea art. 7 din Legea nr, 182/2002 privind 
protecţia informaţiilor clasificate

5 modificări prin L. nr. 255/2013 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

modifică, la 1 februarie 2014, art. 7 alin.
(4);
introduce alin. (5) la art. 7

6 modificări prin L. nr. 167/2015 M. Of. nr. 473/30 iun. 2015 modifică art. 17 lit. h);
introduce lit. l)-n) la art. 15, lit. h_l) la art.Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2002 

privind protecţia informaţiilor clasificate 17



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 910/11 nov. 2019L. nr. 206/2019
Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 
1.141/2014 a! Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul şi 
finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene

1 'Promulgată prin D. nr. 801/2019 M.Of. nr. 910/11 nov. 2019
Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri 
de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 
1.141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 
octombrie 2014 privind statutul şi finanţarea partidelor politice 
europene şi a fundaţiilor politice europene



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 632/21 iul. 2006L. nr. 334/2006
Lege privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

M. Of. nr. 446/23 iun. 2015
Lege privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale

1 republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 330/28 apr. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale

2 modificări prin L. nr. 78/2016 modifică art. 16 alin. (1) lit. e), art. 28 alin. 
(3), art. 30 alin. (5), art. 31 alin. (4), art. 35 
alin. (2). art. 52 alin. (1), (2) şi (4):

introduce alin. (14) la art. 28, art. 34_1, 
art. 34_2, art. 41 _1, alin. (12) Ia art. 48

:M. Of. nr. 682/2 sep. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale

3 modificări prin O.U.G. nr. 44/2016 modifică art, 48 alin. (10) şi (12) ;

introduce art. 48 1

M. Of. nr. 48/17 ian. 2017aprobată cu completări prin L. nr. 3/2017

M. Of. nr. 828/19 oct. 2016^ modificări prin L. nr. 183/2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale

modifică ari. 36 alin. (3) şi art. 48 alin.
(11);

introduce alin. (3_1) şi (3_2) la art. 36. 
alin. (2_1) şi (2_2) la art. 42 şi alin. (13) la 
art. 48

5 modificări prin L. nr. 3/2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale

M. Of. nr. 48/17 ian. 2017 modifică art. 25 alin. (I)

6 modificări prin L.nr. 34/2018 M. Of. nr. 55/18 ian. 2018
Lege pentru modificarea art. 18 alin. (2) din Legea nr. 
334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a 
campaniilor electorale

modifică ari. 18 alin. (2)

M. Of. nr. 358/8 mai 2019
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor (2) 
acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele 
măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din 
România în Parlamentul European şi a referendumului 
naţional din 26 mai 2019

2 modificări prin O.U.G. nr. 29/2019 modifică art. 38 alin. (2) Ut, fi, art. 42 alin.



!M. Of. nr. 617/25 iul. 20198 modificări prin L. nr. 148/2019
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în materie electorală

modifică art. 28, art. 30, ari. 34 alin. (4)- 
(6). (12) şi (13), art. 47 alin. (1). art. 48 
alin. (11)

9 modificări prin L. nr. 202/2020 M. Of. nr. 849/16 sep. 2020
Lege pentru modificarea şi compietarea unor acte normative 
în materie electorală

modifică art. 30 alin. (3)

M. Of. nr. 1313/30 dec. 2020’o admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 686/2020
Decizia nr. 686 din 30 septembrie 2020 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (3) şi ale art. 
25 alin. (1) lit. v), w) şi y) din Legea nr. 334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale

art, 23 alin, (3)



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 510/24 iul. 2009L. nr. 286/2009
Lege privind Codul penal

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 2/2014 - M. Of. nr. 319/30 apr. 2014 (art. 5); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 349/13 mai 2014 (ari. 
6, art. 39); Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014 (art. 129 alin. (2) lit. b)); Decizia I.C.C.J. nr. 5/2014 - M. Of. 
nr. 470/26 iun. 2014 (art. 9); Decizia I.C.C.J. nr. 6/2014 - M. Of. nr. 471/26 iun. 2014 (art. 6 alin.(l)); Decizia I.C.C.J. nr. 7/2014 - 
M. Of. nr. 471/26 iun. 2014 (art. 6); Decizia I.C.C.J. nr. 8/2014 - M. Of. nr. 473/27 iun. 2014 (art. 6 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 
14/2014 - M. Of. nr. 525/15 iul. 2014 (art. 6 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 14/2014 - M. Of. nr. 546/23 iul. 2014 (art. 6 alin. (1)); 
Decizia I.C.C.J. nr. 20/2014 - M. Of. nr. 766/22 oct. 2014 (art. 175 alin. (2) teza întâi)); Decizia I.C.C.J. nr. 21/2014 - M. Of. nr. 
829/13 nov. 2014 (art. 5 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 26/2014 - M. Of. nr. 24/13 ian. 2015 (art. 175 alin. (1) lit. c) şi alin. (2); 
Decizia I.C.C.J. nr. 1/2015 - M. Of. nr. 105/10 feb. 2015 (art. 308)); Decizia I.C.C.J. nr. 4/2015 - M. Of. nr. 244/9 apr. 2015 (art. 
196 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 380/2 iun. 2015; Decizia I.C.C.J. nr. 10/2015 - M. Of. nr. 389/4 iun. 2015 
(art. 367 alin. (1) şi (6)); Decizia I.C.C.J. nr. 12/2015 - M. Of. nr. 409/10 iun. 2015 (art. 6 alin. (1), art. 183, art. 309); Decizia 
I.C.C.J. nr. 13/2015 - M. Of. nr. 410/10 iun. 2015 (art. 96 alin. (5) raportat la art. 44 alin. (2)); Decizia I.C.C.J. nr. 20/2015 - M. Of. 
nr. 573/30 iul. 2015 (art. 327 alin. (2); Decizia I.C.C.J. nr. 13/2016 - M. Of. nr. 457/21 iun. 2016 (art. 6); Decizia I.C.C.J. nr. 
11/2016 - M. Of. nr. 468/22 iun. 2016 (art. 6))

1 promulgată prin D. nr. 1211/2009 M. Of. nr. 510/24 iul. 2009 
Decret pentru promulgarea Legii privind Codul penal

2 modificări prin L. nr. 27/2012 M. Of. nr. 180/20 mar. 2012
Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal al 
României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

modifică art. 153 alin. (2), ari. 161 alin. (2); 
introduce alin. (3) la art. 153, alin. (3) la 
art. 161

3 completat prin L. nr. 63/2012 M. Of. nr. 258/19 apr. 2012
. Lege pentru modificarea şi completarea Codului penal al 

României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

introduce Ut. e) la art. 108, art. 112_1

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

la data de 1 februarie 2014, modifică art. 9 
alin. (3), art. 61 alin. (3), art. 64 alin. (5) 
lit. b). art. 65 alin. (1), (2) şi (4), art. 80 
alin. (2) lit. d), art. 82, art, 83 alin. (4), art. 
85 alin. (3) şi (4), art. 93 alin. (4), art. 98 
alin. (1), art. 101 alin. (4), art. 106, art.
116 alin. (2), art. 144 alin. (1) şi (2), art. 
155 alin. (4), art. 175 alin. (1) Ut. c), art. 
182 Ut, e). art. 210, art. 211 alin. (2), art. 
231, art. 234 alin. (2), art. 289 alin. (1), 
art, 292 alin. (1), art. 294 Ut. c), art. 302 
alin. (6), art. 308 alin. (1), art. 344, art. 
345, art. 391 alin. (2), art. 416 alin. (3), 
art. 430;
introduce Ut. d) la art. 75 alin. (1), Ut. g) la 
art. 294, alin. (7) la art. 302, alin. (6) şi (7) 
la art. 342, alin. (3) la art. 407, Ut. h) la 
art. 443 alin. (1);
abrogă art, 101 alin. (6), art. 139 alin. (3)

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

5 admisă excepţie D.C.C. nr. 265/2014 
de neconst. prin

:M. Of. nr. 372/20 mai 2014
Decizia nr. 265 din 6 mai 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Codul penal

dispoziţiile art. 5 sunt constituţionale în 
măsura în care nu permit combinarea 
prevederilor din legi succesive în stabilirea 
şi aplicarea legii penale mai favorabile.



6 admisă excepţie D.C.C. nr. 508/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 843/19 nov. 2014
Decizia nr. 508 din 7 octombrie 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) din Codul 
penal

prevederile art. 159 alia. (3) sunt 
constituţionale în măsura în care se aplică 
tuturor inculpaţilor trimişi în judecată 
înaintea datei intrării în vigoare a Legii nr. 
286/2009 privind Codul penal şi pentru 
care la acea dată momentul citirii actului 
de sesizare fusese depăşit

^ modificări prin M. Of. nr. 887/5 dec. 2014L. nr. 159/2014 
Lege pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal

abrogă art. 276

8 admisă excepţie D.C.C. nr. 732/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 69/27 ian. 2015
Decizia nr. 732 din 16 decembrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) şi (3) 
din Codul penal

constată că sintagma „ la momentul 
prelevării mostrelor biologice" din 
cuprinsul dispoziţiilor art. 336 alin. (1) 
este neconstituţională

9 admisă excepţie D.C.C. nr. 11/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 102/9 feb. 2015
Decizia nr. 11 din 15 ianuarie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 112_1 alin. (2) lit. a) din 
Codul penal

dispoziţiile art. 112_] alin. (2) lit. a) din 
Codul penal sunt constituţionale în măsura 
în care confiscarea extinsă nu se aplică 
asupra bunurilor dobândite înainte de 
intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2012

10 admisă excepţie. D.C.C. nr. 603/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 845/13 nov. 2015
Decizia nr. 603 din 6 octombrie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 301 alin. (1) şi art. 308 
alin. (1) din Codul penal

sintagma "raporturi comerciale" din art. 
301 alin. (1)

11 admisă excepţie D.C.C. nr. 603/2015 
de neconst. prin Qşcizia nr. 603 din 6 octombrie 2015 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 301 alin. (1) şi art. 308 
alin. (1) din Codul penal

M. Of. nr. 845/13 nov. 2015 sintagma "ori în cadnd oricărei persoane 
juridice" din art. 308 alin. (1) cu raportare 
la art. 301

12 modificări prin O.U.G. nr. 18/2016 modifică art. 154 alin. (4), art. 211 alin. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii (2), art. 217, art. 218 alin. (3) lit. c), art. 
nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art.
31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

M. Of. nr. 389/23 mai 2016

219 alin. (2) lit. c), art. 220 alin. (3) şi (4), 
art. 356, art. 374 alin. (1) şi alin.(4);

introduce art. 216 _1, alin. (6) la art. 220, 
lit. d) la art. 221 alin. (2), alin. (6) la art. 
221, cap. VI cu art. 256_1, alin. (3) la art. 
315, alin. (6) la art. 345, alin. (1_1) şi 
(1_2) la art. 374, alin, (3_1) la art. 374, 
alin.(4_l) la art. 374 
Dispune republicarea cu renumerotare

13 admisă excepţie D.C.C. nr. 405/2016 
de neconst. prin

iM. Of. nr. 517/8 iul. 2016
Decizia nr, 405 din 15 iunie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 din Codul penal din sintagma „îndeplineşte în mod defectuos" 
1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 13_2 din 
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 
sancţionarea faptelor de corupţie

dispoziţiile art. 297 alin. (1) sunt 
constituţionale în măsura în care prin

din cuprinsul acestora se înţelege 
„ îndeplineşte prin încălcarea legii"



14 completat prin L. nr. 151/2016 M. Of. nr. 545/20 iul. 2016
Lege privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

introduce Ut. h) la art. 287 alin. (1), alin. 
(3) la art. 287

15 modificări prin M. Of. nr. 92/1 feb. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală

respinsă prin L.nr. 8/2017

O.U.G. nr. 13/2017 modifică art. 269 alin.(3), art. 297, art. 301 
alin. (1), art. 308 alin. (l), art. 336 alin. (1); 
introduce alin. (4) la art. 269. art. 336_1; 
abrogă art. 298

M. Of. nr. 144/24 feb. 2017

16 modificări prin M. Of. nr. 101/5 feb. 2017O.U.G. nr. 14/2017
Ordonanţă de urgenţă privind abrogarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii 
nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi 
pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală

aprobată cu modificări prin L. nr. 9/2017

abrogă O.U.G. nr. 13/2017

M. Of. nr. 144/24 feb. 2017

ir modificări prin L. nr. 8/2017 M. Of. nr. 144/24 feb. 2017
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală

respinge O.U.G. nr. 13/2017

18 modificări prin M. Of. nr. 144/24 feb. 2017
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală, precum şi pentru 
modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură 
penală

aprobă O.U.G. nr. 14/2017L. nr. 9/2017

19 admisă excepţie D.C.C. nr. 224/2017 
de neconst. prin

M.Of.nr. 427/9 iun. 2017
Decizia nr. 224 din 4 aprilie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 335 alin. (1) din Codul 
penal şi art. 6 pct. 6 teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

ari. 335 alin. (1) care nu incriminează 
fapta de conducere pe drumurile publice a 
unui tractor agricol sau forestier, fără 
permis de conducere

20 admisă excepţie D.C.C. nr. 368/2017 
de neconst. prin

M.Of.nr. 566/17 iul. 2017
Decizia nr. 368 din 30 mai 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) şi ale art. 39 
alin. (1)lit. b) din Codul penal

sintagma „şi împotriva aceluiaşi subiect 
pasiv" din art. 35 alin. (1)

21 modificări prin L. nr. 193/2017 M. Of. nr. 598/25 iul. 2017 
Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

modifică art. 301 şi art. 308 alin. (1)

22 admisă excepţie D.C.C. nr. 518/2017 
de neconst. prin

M.Of.nr. 765/26 sep.2017
Decizia nr. 518 din 6 iulie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. 1 din Codul 
penal din 1969 şi ale art. 298 din Codul penal

art. 298, în sensul că prin sintagma 
„ îndeplinirea ei defectuoasă ” din cuprinsul 
acestora se înţelege „ îndeplinirea prin 
încălcarea legii’’



23 modificări prin L. nr. 49/2018 M. Of. nr. 194/2 mar. 2018
Lege privind precursorii de explozivi, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

modifică art. 75 alin.(l) lit. d) (expresia 
„ materiilor explozive ” se înlocuieşte cu 
expresia „materiilor explozive şi al 
precursorilor de explozivi restriţionaţi ”), 
art. 112_I alin. (1) Ut. i) (expresia „şi al 
materiilor explozive ” se înlocuieşte cu 
expresia „materiilor explozive şi al 
precursorilor de explozivi restricţionaţi”) şi 
art. 347;
introduce art. 346 1

24 admisă excepţie D.C.C. nr. 297/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 518/25 iun. 2018 soluţia legislativă care prevede 
întreruperea cursului termenului 
prescripţiei răspunderii penale prin 
îndeplinirea „oricărui act de procedură în 
cauză”, din cuprinsul dispoziţiilor art. J55 
alin. (]) din Codul penal, este 
neconstituţională

Decizia nr. 297 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul 
penal

25 admisă excepţie D.C.C. nr. 601/2018 
de neconst. prin

sintagma "cel puţin " din cuprinsul 
Decizia nr. 601 din 27 septembrie 2018 referitoare la excepţia dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b) 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b) din 
Codul penal

M. Of. nr. 1057/13 dec. 2018

26 admisă excepţie D.C.C. nr. 651/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 1083/20 dec. 2018
Decizia nr. 651 din 25 octombrie 2018 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 595 alin. (1) din 
Codul de procedură penală şi aie art. 4 din Codul penal

soluţia legislativă cuprinsă în art. 4, care 
nu asimilează efectete unei decizii a Curţii 
Constituţionale prin care se constată 
neconstituţionalitalea unei norme de 
incriminare cu cele ale unei legi penale de 
dezincriminare

27 modificări prin O.U.G. nr. 28/2020 M. Of. nr. 228/20 mar. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 286/2009 privind Codul penal

modifică art. 326 şi art. 352; 
introduce art 352 1

28 modificări prin L. nr. 217/2020 M. Of. nr. 1012/30 oct. 2020
Lege pentru modificarea şi compietarea Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal, precum şi pentru modificarea art. 223 
alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură 
penală

modifică art. 154 alin. (4), art. 211 alin. (1) 
şi alin. (2) partea introductivă şi lit. d) şi e), 
ari. 218 alin. (1) şi alin. (3) partea 
introductivă şi lit. b) şi e), art 218 alin. (4), 
art. 219 alin. (2) lit. b) şi e), art. 220, art 
221 alin. (!) şi alin. (2) partea introductivă 
şi lit. a) şi b), art. 221 alin. (3) şi (6), art 
222, art. 374 alin. (3J) Ut a)'; 
introduce Ut c) la art 153 alin. (2), alin. 
(3_1) la art. 213, alin. (3_1) la art 218, 
alin. (2_1) la art. 219, alin. (2_1) la art.
221, art. 222_1, Ut d) la art 374 alin. (3J)

29 modificări prin L. nr. 228/2020 iM. Of. nr. 1019/2 nov. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale 
Uniunii Europene

modifică art. 112_1 alin. (1) şi (2)



30 imodificări prin M. Of. nr. 1036/5 nov. 2020L. nr. 233/2020
Lege pentru modificarea art. 199 alin. (2) din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal

modifică art. 199 alin. (2)

31 modificări prin L. nr. 274/2020 M. Of. nr. 1144/26 nov. 2020 
Lege pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

modifică art. 154 alin. (4) şi ari. 231

32 modificări prin L. nr. 146/2021 modifică art. 285 alin. (4);
Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri introduce alin. (2_1) la art. 253, Ut. c) la 
judiciare şi execuţional penale

M. Of. nr. 515/18 mai 2021

art. 285 alin. (3), alin. (4_1) la art. 285

33 modificări prin M. Of. nr. 657/2 iul. 2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal

L. nr. 186/2021 modifică art. 153 alin. (2) Ut. c), art. 154 
alin. (4), art. 266 alin. (1), ari. 374 alin. 
(3_1) Ut. c) şi d): 
introduce alin. (1_1) la art. 266

34 modificări prin L. nr. 207/2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal, precum şi pentru dispunerea unor măsuri 
de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind 
combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu 
mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei- 
cadru 2001/413/JAI a Consiliului

M. Of. nr. 720/22 iul. 2021 modifică art. 180, art. 249, art. 250 alin. 
(1), art. 251 alin. (1), ari. 311 alin. (2), art.
313 denumirea marginală şi alin. (4), art.
314 alin. (2) şi (3) şi'art. 316; 
introduce art. 250_1, alin. (5) la art. 313 şi 
alin. (4) la art. 314

35 modificări prin M. Of. nr. 739/28 iul. 2021L. nr. 219/2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 
privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de 
substanţe dopante cu grad mare de risc

modifică art. 75 alin. (1) Ut. d)

36 admisă excepţie D.C.C. nr. 708/2021 
ide neconst. prin

iM.Of. nr. 1160/7 dec. 2021
Decizia nr. 708 din 28 octombrie 2021 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 136 alin. (2) şi ale 
art. 137 alin. (3) teza a doua, cu referire la sintagma "cifra de 
afaceri", din Codul penal

art. 137 alin. (3) teza a doua, cu referire la 
sintagma "cifra de afaceri"

37 modificări prin M. Of. nr. 20/6 ian. 2022L. nr. 8/2022
Lege pentru modificarea art. 257 alin. (4) din Legea nr. 
286/2009 privind Codul penal

modifică art. 257 alin. (4)

38 modificări prin O.U.G. nr. 71/2022
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 155 alin. (1) din 
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal

M. Of. nr. 531/30 mai 2022 modifică art. 155 alin. (1)

39 imodificări prin L. nr. 170/2022 !M. Of. nr. 548/6 iun. 2022
Lege pentru modificarea art. 369 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal

modifică art. 369



40 admisă excepţie D.C.C. nr. 358/2022 
de neconst. prin

M. Of. nr. 565/9 iun. 2022
Decizia nr. 358 din 26 mai 2022 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul 
penal

art. 155 alin. (1)
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