
AVIZ
referitor la propunerea legislativă intitulată „Legea acvaculturii”

Analizând propunerea legislativă intitulată „Legea 
acvaculturii” (b280/23.06.2021), transmisă de Secretarul General ai 
Senatului cu adresa m\XXXV/3368/24.06.2021 şi înregistrată la 
Consiliul Legislativ cu nr.D553/24.06.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(3) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,

Avizează negativ propunerea legislativă, pentru următoarele 
considerente:

1. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea 
cadrului legal privitor la activitatea de acvacultură şi de 
comercializare a produselor obţinute din acvacultură, în scopul 
asigurării competitivităţii acestei activităţi, în acord cu normele şi 
exigenţele europene în domeniu.

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 
alin.(3) lit.h) şi ale art.136 alin.(3) şi (4) din Constituţia României, 
republicată, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(l) din Legea 
fundamentală, prima Cameră sesizată este Senatul.

2. Precizăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ nu 
se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.

3. Din punct de vedere al dreptului european, prezentul 
proiect intră sub incidenţa Politicii europene în domeniul 
pescuitului, subsumându-se normelor europene integrate 
segmentului legislativ- Politica comună în domeniul pescuitului, în 
sectorul -  Organizarea pieţei, prezentând deopotrivă tangenţe şi cu 
Politica Uniunii Europene In domeniul Mediului.

La nivelul dreptului* european originar menţionăm că, 
prevederile Titlului III Agricultura şi Pescuitul din Tratatul 
privind Funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) fundamentează



Politica comună a Uniunii în domeniul agriculturii şi al 
pescuitului, statuându-se că „Piaţa internă cuprinde agricultura, 
pescuitul şi comerţul cu produse agricole. Prin produse agricole se 
înţeleg produsele solului, cele animaliere şi pescăreşti, precum şi 
produsele care au suferit o primă transformare şi se află în raport 
direct cu aceste produse. Referirile la politica agricolă comună sau 
la agricultură şi utilizarea termenului „ agricol ” se înţeleg ca făcând 
referire şi la pescuit, având în vedere caracteristicile speciale ale 
acestui sector

Cât priveşte acvacultura, deşi acest domeniu nu este 
reglementat în mod explicit la nivelul dreptului originar al Uniunii 
Europene, ca şi pescuitul, la nivelul dreptului european derivat, 
cele mai multe reglementări europene asociază cele două sectoare, 
reglementându-le de-o manieră unitară, prin prisma naturii 
activităţilor, dar şi al ambientului comun, în pofida regimului juridic 
diferit aplicabil sectorului pescăresc faţă de cel aplicabil acvaculturii.

Sunt relevante în acest sens, dispoziţiile art.34 şi următoarele 
din cadrul Părţii a Vil-a dedicate Acvaculturii din Regulamentul 
(UE) nr.1380/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul 
pescuitului9 de modificare a Regulamentelor (CE) nr.1954/2003 şi 
(CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor 
(CE) nr.2371/2002 şi (CE) nr.639/2004 ale Consiliului şi a Deciziei 
2004/585/CE a Consiliului, potrivit cărora „Comisia elaborează 
orientări strategice ale Uniunii fără caracter obligatoriu privind 
priorităţile şi ţintele comune pentru dezvoltarea activităţilor 
sustenabile de acvacultură, cu scopul de a promova sustenabilitatea 
şi de a contribui la siguranţa alimentară şi aprovizionarea cu 
alimente, la creşterea economică şi la ocuparea forţei de muncă

Mai mult, aceleaşi dispoziţii ale regulamentului stipulează că 
aceste „orientări strategice ţin cont de poziţiile de plecare relative şi 
de condiţiile diferite din Uniune, constituie baza pentru planurile 
strategice naţionale multianuale şi vizează: îmbunătăţirea 
competitivităţii sectorului acvaculturii şi promovarea dezvoltării şi 
inovării acestuia; reducerea sarcinii administrative şi eficientizarea 
punerii în aplicare a legislaţiei Uniunii, astfel încât să răspundă 
mai bine la nevoile părţilor interesate; încurajarea activităţii 
economice; diversificarea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele 
costiere şi interioare; integrarea activităţilor de acvacultură în 
amenajarea spaţiului maritim, de coastă şi interior.
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Din acest punct de vedere, aşa după cum se arată în cuprinsul 
instrumentului de prezentare şi motivare al prezentului demers 
normativ, pe lângă necesitatea obiectivă de a reglementa distinct 
sectorul acvaculturii oferindu-i o mai mare consistenţă juridică prin 
prisma interesului tot mai mare pe care îl prezintă Ia nivel 
internaţional, alături de sectorul pescuitului, este necesară şi punerea 
în acord a reglementărilor naţionale la politicile şi strategiie 
Uniunii Europene, reflectate prin intermediul Comunicărilor 
Comisiei Europene în domeniu.

Astfel, prin Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetul Regiunilor, intitulată - Orientări strategice pentru o 
acvacultură mai sustenabilă şi mai competitivă în UE pentru 
perioada 2021-2030 (SWD(2021) 102 final) din data de 12 mai 2021, 
se cristalizează principalele coordonate ce vor fundamenta, în mod 
necesar, o nouă Strategie a UE pentru acvacultură, revizuind şi 
îmbunătăţind „Orientările strategice ale Comisiei pentru dezvoltarea 
sustenabilă a acvaculturii în UE, adoptate în 20Î3}\  Ca punct de 
plecare, documentul european are drept premisă esenţială faptul că 
„<acvacultura creează locuri de muncă şi oportunităţi de dezvoltare 
economică în comunităţile costiere şi rurale ale UE. Acest sector 
poate contribui şi la: decarbonizarea economiei; combaterea 
schimbărilor climatice şi atenuarea impactului acestora; reducerea 
poluării; o mai bună conservare a ecosistemelor (în concordanţă cu 
obiectivele strategiei în domeniul biodiversităţii şi cu obiectivul 
ambiţios de reducere a poluării la zero pentru un mediu jară 
substanţe toxice) şi poate face parte dintr-o gestionare mai circulară 
a resurselor. Prin urmare, o abordare strategică şi pe termen lung 
pentru creşterea durabilă a acvaculturii din UE este în prezent mai 
relevantă decât oricând.... ” se arată în acelaşi document programatic.

In ceea ce priveşte pilonii noii Strategii a Uniunii Europene, 
Orientările strategice stabilite în cadrul acestei recente Comunicări 
au scopul de a oferi o viziune comună statelor membre ale UE şi 
tuturor părţilor interesate relevante pentru dezvoltarea în 
continuare a acvaculturii, într-un mod care să contribuie la această 
strategie de creştere. Aceste orientări urmăresc să contribuie la 
construirea unui sector al acvaculturii în UE care: (a) este 
competitiv şi rezilient; (b) asigură aprovizionarea cu alimente nutritive 
şi sănătoase; (c) reduce dependenţa UE de importurile de alimente de 
origine marină; (d) creează oportunităţi economice şi locuri de muncă;
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şi (e) devine o referinţă globală în materie de sustenabilitate. Totodată, 
aceste orientări ar trebui să ajute consumatorii din Uniune să facă 
alegeri în cunoştinţă de cauză în privinţa produselor de acvacultură 
sustenabile şi să asigure condiţii de concurenţă echitabile pentru 
produsele de acvacultură comercializate în Uniunea Europeană. Mai 
mult, aceleaşi orientări ar trebui să contribuie la îndrumarea utilizării 
numeroaselor instrumente şi fonduri disponibile pentru a susţine 
acvacultura din UE, precum şi pentru a sprijini punerea în aplicare a 
legislaţiei europene.

Aşadar, analizând prezenta propunere legislativă a reieşit că s-a 
dorit preluarea aceste orientări strategice, din perspectiva necesităţii 
elaborării unui cadru legal coerent şi stimulativ pentru creşterea 
competitivităţii acvaculturii româneşti.

Cu toate acestea, având în vedere legătura indisolubilă creată la 
nivelul dreptului european sub aspectul reglementării sectorului de 
pescuit alături de sectorul acvaculturii, mai cu seamă în contextul 
organizării pieţei comune a pescuitului, aşa cum este acesta statuat 
prin dispoziţiile Regulamentului (UE) nr.l379/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 
privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor 
pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) 
nr. 1184/2006 şi (CE) nr. ¡224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr.104/2000 al Consiliului, apreciem ca 
importantă şi extrem de necesară, tratarea mai atentă a acelor aspecte 
ce ţin de desfăşurarea activităţilor de acvacultură, dar mai cu seamă 
de comercializarea produselor din acvacultură, ce fac obiectul de 
reglementare al normelor europene incidente.

Din acest punct de vedere, se pot reţine unele aspecte susceptibile 
de a genera unele paralelisme de reglementare între dispoziţiile 
naţionale şi cele europene, îndeosebi determinate de suprapunerea 
unora dintre normele interne, aşa cum sunt ele propuse de către 
iniţiatori şi respectiv, normele europene (referitoare la aspecte 
terminologice, organizarea pieţei etc) prevăzute în cadrul unor 
regulamente europene, precum cele mai sus menţionate şi, care 
potrivit art.288 din TFUE sunt obligatorii şi direct aplicabile în 
ordinea juridică a statelor membre, inclusiv a României.

4. Analizând prezentul proiect semnalăm că:
a) proiectul nu respectă normele de tehnică legislativă, fiind 

structurat greşit. Astfel, acesta trebuie să cuprindă doar capitole şi 
secţiuni, nu şi titluri, nefiind un act normativ de amploare (cum este
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cazul codurilor) care să necesite structurarea pe titluri. De altfel, 
potrivit art.51 alin.(3) din Legea nr.24/2000, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, „articolele pot fi grupate pe
capitole, care se pot împărţi în secţiuni..... La coduri şi la alte legi de
mare întindere, capitolele pot fi grupate -  în ordine ascendentă -  în
titluri....... ; gruparea se face, în toate cazurile, în funcţie de legătura
organică dintre reglementările pe care le curprind”. Aşadar, un 
titlu trebuie să cuprindă un număr de capitole şi nu doar articole 
(cum este în cazul Titlului IV Registrul Operatorilor şi Unităţilor de 
Acvacultură -  ROUA, care este alcătuit dintr-un singur articol, art.53, 
sau Titlul V ~ Organizaţiile sectorului de acvacultură, care cuprinde 
patru articole”), care să aibă legătură tematică între ele.

La rândul lor capitolele, precum şi secţiunile, nu pot fi 
alcătuite din unul sau două articole (ca de exemplu: la Capitolul V 
secţiunea 1 — Pregătirea pentru vânzare, care cuprinde doar art.31, şi, 
respectiv, Capitolul IX -  Controlul prădătorilor şi reglementarea 
compensaţiilor, care cuprinde doar art.52), ci ele trebuie să cuprindă 
un număr mai mare de articole, legate tematic între ele, astfel încât 
normele juridice să aibă coerenţă.

b) Menţionăm că, potrivit art.8 alin.(4) teza întâi din Legea 
nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
textul legislativ trebuie să fie  formulat clar, fluent şi inteligibil, fără 

dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce ”, iar potrivit 
art.36 alin.(l) din aceeaşi lege, „actele normative trebuie redactate 
într-un limbaj şi stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar şi 
precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a 
regulilor gramaticale şi de o r to g r a f ie Făcând referire la aceste 
dispoziţii legale, Curtea Constituţională a reţinut în repetate rânduri 
în jurisprudenţa sa, de exemplu, în Decizia nr.448/2013, că „Deşi 
normele de tehnică legislativă nu au valoare constituţională, Curtea a 
constatat că prin reglementarea acestora au fost impuse o serie de 
criterii obligatorii pentru adoptarea oricărui act normativ, a căror 
respectare este necesară pentru a asigura sistematizarea, unificarea 
şi coordonarea legislaţiei, precum şi conţinutul şi forma juridică 
adecvate pentru fiecare act normativ”.

Analizând conţinutul prezentei propuneri legislative, apreciem că 
aceasta nu îndeplineşte criteriile de claritate, precizie şi 
previzibilitate impuse de normele de tehnică legislativă, fiind 
susceptibilă de a fi afectatăide vicii de neconstituţionalitate pentru 
încălcarea prevederilor aintti alin.(5) din Constituţie, privind

r ;
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obligativitatea respectării legilor, în componenta sa referitoare la 
calitatea legii.

De asemenea, nu sunt respectate nici prevederile art.6 alin.(l) 
din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora „Proiectul de act normativ trebuie să 
instituie reguli necesare, suficiente şi posibile care să conducă la o 
cât mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă. Soluţiile pe care le 
cuprinde trebuie să fie temeinic fundamentate, luându-se în 
considerare interesul social, politica legislativă a statului român şi 
cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne şi ale 
armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară....”.

A

In susţinerea celor de mai sus, cu titlu de exemplu, semnalăm că 
la art.l alin.(2), care se referă la obiectul de reglementare al legii, 
enumerând domeniile care urmează a fi reglementate, unele dintre 
acestea, cum ar fi domeniul menţionat la lit.g) „cercetarea ştiinţifică, 
dezvoltarea tehnologică şi inovarea în domeniul acvaculturii”, nu 
sunt reglementate în cuprinsul proiectului. Totodată, domeniul 
prevăzut la lit.d) „regimul juridic al terenurilor proprietate publică şi 
privată a statului pe care sunt amplasate amenajările piscicole 
precum şi terenurile aferente acestora” este formulat confuz şi intră în 
contradicţie cu norma propusă pentru art.14 alin.(4), potrivit căreia 
„Terenurile din domeniul public al statului pe care se află amplasate 
amenajările piscicole şi terenurile aferente acestora, trec în domeniul 
privat al statului la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Referitor la această normă, respectiv alin.(4) al art.14, precizăm 
că aceasta contravine dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, în cuprinsul căreia, la art.361 
sunt prevăzute modalităţile de trecere a bunurilor din domeniul public 
al statului în domeniul privat al acestuia. Ca urmare, normele propuse 
trebuie să aibă în vedere şi să fíe corelate cu aceste prevederi, astfel 
încât să se evite un eventual paralelism legislativ.

Pe de altă parte, norma cuprinsă la alin.(4) al art.l, potrivit căreia 
,JPunerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin.(2) se realizează de 
către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia Naţională 
pentru Pescuit şi Acvaculturc?\ dincolo de formularea inadecvată, este 
lipsită de claritate, în lipsa conturării cu suficientă precizie şi claritate a 
dispoziţiilor care urmează a fi puse în executare de respectiva agenţie, 
având în vedere că la alin.(2) sunt prevăzute „activităţile” şi nu 
„măsurile” care ar trebuie puse în aplicare.
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La art.2 sunt cuprinse definiţiile unor termeni sau expresii care 
nu se regăsesc deloc în cuprinsul proiectului, ceea ce ar putea însemna 
că reglementarea este incompletă. Menţionăm, în acest sens, definiţiile 
de la lit.d), e) şi 1). Totodată, potrivit exigenţelor de tehnică 
legislativă, definiţiile trebuie redate în ordine alfabetică, iar o 
enumerare nu poate cuprinde la rândul ei o altă enumerare (cum este 
cazul la art.2 lit.z)).

La art.19 alin.(2)-(5), soluţiile legislative preconizate, prin care
se instituie unele privilegii la cumpărarea acţiunilor societăţilor pentru 
angajaţi şi pentru persoanele din conducerea respectivelor societăţi, 
sunt contrare dispoziţiilor art.16 alin.(l) din Constituţie, referitoare 
la egalitatea în drepturi a cetăţenilor. Menţionăm că, potrivit 
jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale, de exemplu, 
Decizia nr. 244/2021, „situaţiile în care se află anumite categorii de 
persoane trebuie să difere în esenţă pentru a se justifica deosebirea 
de tratament juridic, iar această deosebire de tratament trebuie să se 
bazeze pe un criteriu obiectiv şi raţionaF\

Totodată, apreciem că soluţiile legislative preconizate sunt 
susceptibile şi de a contraveni dispoziţiilor art.135 alin.(2) lit.a) din 
Legea fundamentală, potrivit cărora statul este obligat să asigure 
protecţia concurenţei loiale.

De asemenea, semnalăm şi faptul că, în cuprinsul proiectului (de 
exemplu, în cuprinsul art.13-15) se face confuzie între noţiunile de 
„concesiune”, „arendare”, „privatizare”, nefiind definite în 
prealabil şi fiind utilizate în cuprinsul aceleaşi norme, ca şi cum ar fi 
noţiuni similare, deşi acestea au regimuri juridice diferite.

c) Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, se 
impunea ca la art.19 alin.(2) să se precizeze expres articolele din 
cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998, 
cu modificările şi completările ulterioare, de la care se doreşte a se 
face derogarea. Exprimarea generică „Prin derogare de la Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997...” nu este proprie stilului 
normativ, vizând lipsa clarităţii şi predictibilităţii normei.

d) In cuprinsul proiectului sunt inserate norme care, sunt:
- fíe incomplete, cum este cazul alin.(l) al art.21, a cărui 

dispoziţie este fară finalitate şi nu se poate aplica şi ca urmare, nici 
dispoziţia prevăzută la alin.(2) nu poate fi aplicată, întrucât, pe de o
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parte face trimitere la alin.(l), care este incomplet, iar pe de altă 
parte face vorbire despre „veniturile obţinute” şi nu despre 
„dividente”, despre care se face vorbire la alin.(l), ori aceste noţiuni 
sunt diferite din punct de vedere juridic,

- fíe sunt fără legătură tematică cu restul articolului, cum este 
cazul alin.(4) al art.31, în cuprinsul căruia se face referire la 
reorganizarea judiciară, deşi în restul articolului se face vorbire de 
„cumpărare de acţiuni” la alin.(l), de „fermele piscicole” la alin.(2) 
sau de „vânzarea activelor” la alin.(3). Aşadar, întreg articolul trebuie 
reformulat, astfel încât ipotezele juridice prezentate în alineate 
distincte să aibă o succesiune logică şi o coerenţă a reglementării.

Totodată, pe fond, trebuie revăzut şi reformulat textul prevăzut 
pentru alin.(4) al art.31, întrucât Agenţia Naţională pentru Pescuit şi 
Acvacultură, care este instituţie publică, nu are calitatea de a se 
pronunţa asupra planului de reorganizare propus pentru societăţile 
care deţin în administrare terenuri agricole şi neagricole pe care se află 
amplasate amenajări piscicole, cu atât mai mult cu cât nu sunt făcute 
precizări cu privire la natura acţionariatului societăţilor respective.

e) Precizăm că, în întreg cuprinsul proiectului se utilizează 
sintagmele „societatea/societăţi comercială/comerciale”. Potrivit 
dispoziţiilor art.77 din Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a 
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi 
completările ulterioare, aceste sintagme trebuie înlocuite cu sintagmele 
corecte „societatea/societăţile reglementată/reglementate de Legea 
nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

Totodată, în proiect se utilizează sintagma „contract de vânzare-
cumpărare”. Având în vedere că, potrivit prevederilor art.1650 şi urm. 
din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, sintagma corectă este „contract de vânzare” 
se impune înlocuirea sintagmei „contract de vânzare-cumpărare” cu 
sintagma „contract de vânzare” în toate situaţiile întâlnite în proiect.

f) La art.65, norma propusă nu îndeplineşte condiţiile de 
claritate şi previzibilitate necesare, întrucât nu rezultă care anume 
condiţii sunt avute în vedere prin utilizarea formulării „încălcarea 
condiţiilor prevăzute pentru înregistrarea/licenţa de acvacultură”.

Este necesară reanalizarea textului şi precizarea expresă, 
eventual prin utilizarea normelor de trimitere, a dispoziţiilor legale
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care au ca obiect stabilirea respectivelor condiţii.
g) La art.66, pentru asigurarea unei reglementări complete,

norma ar trebui să indice în mod expres subiectul activ al 
contravenţiei.

h) Semnalăm că normele propuse la art.68 lit.g) şi art.69 
alin.(l) nu sunt corelate şi trebuie reanalizate.

Astfel, potrivit art.68 lit.g), constituie contravenţie pescuitul 
fără drept, prin orice mijloace, în amenajări piscicole, iar potrivit 
art.69 alin.(l), constituie infracţiune extragerea peştelui din 
amenajările piscicole. Or, în lipsa unor dispoziţii exprese prin care să 
se realizeze diferenţierea clară între pescuit şi activitatea de „extragere 
a peştelui”, se poate interpreta că cele două prevederi se suprapun, 
instituindu-se astfel reglementări paralele.

A

întrucât o faptă nu poate constitui în acelaşi timp 
contravenţie şi infracţiune, este necesară reanalizarea textelor şi 
reformularea acestora, astfel încât delimitarea sferei de incidenţă a 
celor două tipuri de răspundere să rezulte cu precizia necesară.

Distinct de această observaţie, semnalăm că la art.69, din 
redactarea textului nu rezultă dacă faptele incriminate reprezintă 
infracţiunea de „furt piscicol”, noţiune definită la art.2 lit.z) din 
proiect.

Clarificarea acestui aspect este necesară, întrucât art.70 alin.(l) 
reglementează confiscarea bunurilor folosite la săvârşirea infracţiunii 
de „furt piscicol”.

i) La art.71 alin.(l), fară a ne pronunţa asupra oportunităţii 
soluţiilor legislative preconizate, sugerăm să se reanalizeze stabilirea 
competenţelor lucrătorilor din cadrul Jandarmeriei Române, ţinând 
seama de faptul că, potrivit art.71 alin.(2) actele de constatare a 
infracţiunilor se efectuează de către subofiţerii din cadrul 
Jandarmeriei Române, în vreme ce constatarea contravenţiilor se 
realizează de către ofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române.

A

In ceea ce priveşte stabilirea drept organe de constatare a 
„Poliţiei Locale” şi a „Poliţiei Române”, precizăm că reglementarea 
trebuie reformulată, în sensul indicării categoriilor de lucrători 
competenţi.

j) Totodată, semnalăm că, prin adresa nr.XXXV/3507/30.06.2021, 
Secretarul General al Senatului a transmis spre avizare propunerea 
legislativă intitulată „Legea pescuitului” (b311/29.06.2021), care 
cuprinde, de asemenea, staWirea unor fapte drept infracţiuni sau

/V

contravenţii. întrucât o p a te  dintre aceste fapte sunt prevăzute în
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ambele proiecte, este necesară efectuarea corelărilor necesare, astfel 
încât să se evite instituirea unor reglementări paralele.

k) Potrivit exigenţelor de tehnică legislativă, la art.73, se 
impune ca în locul redactării „toate prevederile referitoare la 
activitatea de acvacultură prevăzute de OUG nr.23/2008” să fie 
indicate în mod expres articolele care se doresc a fi abrogate, pe baza 
unei prealabile analize de impact a consecinţelor efective ale unor

A

astfel de măsuri. In acest sens, în virtutea caracterului tehnic al 
problematicii, sugerăm o consultare a specialiştilor în domeniu, şi cu 
atât mai mult a organelor de specialitate de la nivelul administraţiei 
centrale, în principal a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

Totodată trimiterea la actul normativ invocat trebuie să se 
realizeze, astfel: „Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 
privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare”.

5. Având în vedere cele expuse supra, propunerea legislativă 
necesită a fi reconsiderată, atât din punctul de vedere al soluţiei 
legislative preconizate, care trebuie să fie în concordanţă cu 
prevederile constituţionale şi cu cele ale actelor normative din 
domeniu, în vigoare, cât şi din punctul de vedere al exprimării 
soluţiilor, în acord cu exigenţele de tehnică legislativă, în mod clar, 
precis şi fară echivoc.

PRE^EflCţNTE

Bucureşti
Nr.532/6.07.2021
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

L. nr. 15/1990 M. Of. nr. 98/8 aug. 1990

Lege privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

1 modificări prin L. nr. 58/1991 M. Of. nr. 169/16 aug. 1991
Lege privind privatizarea societăţilor comerciale şi vânzarea 
de active din patrimoniul acestora

abrogă art. 23 alin. (2) - (8)

2 modificări prin L. nr. 80/1991 M. Of. nr. 263/23 dec. 1991 modifică art. 46 alin. (1); abrogă art. 45
Decontarea prin compensare a plăţilor restante din economie

3 modificări prin O.G. nr. 15/1993 M. Of. nr. 202/23 aug. 1993 abrogă art. 6, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10
Ordonanţă privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii şi art. 15 
regiilor autonome

4 modificări prin O.G. nr. 70/1994 M. Of. nr. 246/31 aug. 1994
Ordonanţă privind impozitul pe profit

aprobată cu modificări şi L. nr. 73/1996 M. Of. nr. 174/2 aug. 1996 
completări prin

abrogă art. 8 alin. (I)

s modificări prin L. nr. 55/1995 M. Of. nr. 122/19 iun. 1995
Accelerarea procesului de privatizare

prevederile L. nr. 15/1990 se aplică numai 
în măsura în care nu sunt incompatibile cu 
această lege

L. nr. 21/1996 M. Of. nr. 88/30 apr. 1996 abrogă art. 3 6 - 38
Legea concurenţei

(v. D.C.C. nr. 1037/2009 - M. Of. nr. 501/21 iul. 2009 {art. 28 alin. (2); orice referire din lege la noţiunea "agent 
economic" se consideră a fi făcută la noţiunea "întreprindere" (O.U.G. nr. 75/2010))

O.U.G. nr. 88/1997 M. Of. nr. 381/29 dec. 1997 abrogă L. nr. 55/1995 
Ordonanţă de urgenţă privind privatizarea societăţilor 

aprobată prin L. nr. 44/1998 M. Of. nr. 88/25 feb. 1998

(v. D.C.C. nr. 34/1998 (art. 35) - M. Of. nr. 88/25 feb. 1998; Decizia I.C.C.J. nr. 18/2011 - M. Of. nr. 892/16 dec. 
2011 (art. 32_4))

s modificări prin L. nr. 219/1998 M. Of. nr. 459/30 nov. 1998 abrogă art. 25 - 29
Lege privind regimul concesiunilor

e modificări prin

7 modificări prin

(v. D.C.C. nr. 136/2001 (art. 40 ai in. (1) - fraza întâi) - M. Of. nr. 647/16 oct. 2001)

9 modificări prin O.U.G. nr. 49/1999 M. Of. nr. 170/22 apr. 1999 abrogă art. 12-14
Administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor 
comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei 
publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor 
autonome

respinsă prin L. nr. 136/2000 M. Of. nr. 345/25 iul. 2000

10 modificări prin L. nr. 136/2000 M. Of. nr. 345/25 iul. 2000 respinge O.U.G. nr. 49/1999
Respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/1999 
privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a 
societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a 
administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi 
a regiilor autonome
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Lege pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 15/1990 privind 
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome 
şi societăţi comerciale

n modificări prin L. nr. 276/2006 M. Of. nr. 586/6 iul. 2006 modifică art. 12

12 modificări prin O.U.G. nr. 58/2007 M. Of. nr. 439/28 iun. 2007 modifică art. 13
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 13 din Legea nr.
15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca 
regii autonome şi societăţi comerciale

aprobată prin L. nr. 381/2007 M. Of. nr. 898/28 dec. 2007

13 modificări prin L. nr. 381/2007 M. Of. nr. 898/28 dec. 2007 aprobă O.U.G. nr. 58/2007
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 58/2007 pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 15/1990 
privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii 
autonome şi societăţi comerciale

14 modificări prin L. nr. 245/2011 M. Of. nr. 865/8 dec. 2011 modifică art. 13 alin. (3) Ut. a)
Lege pentru modificarea art. 13 alin. (3) lit. a) din Legea nr.
15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca 
regii autonome şi societăţi comerciale

îs modificări prin O.U.G. nr. 109/2011 M. Of. nr. 883/14 dec. 2011 abrogă art. 7, art. 12-14
Ordonanţă de urgenţă privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice

aprobată cu modificări şi L. nr. 111/2016 M. Of. nr. 415/1 iun. 2016 
completări prin

îs completat prin O.U.G. nr. 56/2018 M. Of. nr. 549/2 iul. 2018 introduce art. 3 1
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 15/1990 
privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii 
autonome şi societăţi comerciale

aprobată cu modificări prin L. nr. 195/2019 M. Of. nr. 875/30 oct. 2019 

(v. D.C.C. 25/2019- M. Of. nr. 128/18 feb. 2019)

17 modificări prin L. nr. 195/2019 M. Of. nr. 875/30 oct. 2019 modifică art. 3 1 alin. (I)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind 
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome 
şi societăţi comerciale
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EVENIMENTE SUFERITE de actul.

Lege privind Codui de procedură penală
(v. Decizia I.C.C.J. nr. 25/2014 - M. Of. nr. 935/22 dec. 2014 (art. 480-485); Decizia I.C.C.J. nr. 5/2014 - M. Of. nr. 80/30 ian. 
2015 (art. 347, 348); Decizia I.C.C.J. nr. 3/2015 - M. Of. nr. 150/2 mar. 2015 (art. 431 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 4/2015 - M. 
Of. nr. 157/5 mar. 2015 (art. 215 alin. (8)); Decizia I.C.C.J. nr. 2/2015 - M. Of. nr. 159/6 mar. 2015 (art. 465); Decizia I.C.C.J. nr. 
7/2015 - M. Of. nr. 234/6 apr. 2015 (art. 399 alin. (3) lit. d) şi alin. (4)); Decizia I.C.C.J. nr. 5/2015 - M. Of. nr. 248/10 apr. 2015 
(art. 426); Decizia I.C.C.J. nr. 22/2015 - M. Of. nr. 486/2 iul 2015 (art. 466 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 496/2015 - M. Of. nr. 
708/22 sep. 2015 (art. 335 alin. (4))

1 promulgată prin D. nr. 774/2010 M. Of. nr. 486/15 iul. 2010
Decret pentru promulgarea Legii privind Codul de procedură 
penală

L. nr. 135/2010 M. Of. nr. 486/15 iul. 2010
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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

. 2 modificări prin L. nr. 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013 modifică, la 1 februarie 2014, art. 1 alin.
(2), art. 3 alin. (1) Ut. c), art. 3 alin. (3) şi 
(6), art. 10 alin. (3), art. 12 alin. (3), art. 17 
alin. (2), art. 19 alin. (1) şi (3), art. 20 alin.
(6) şi (7), art. 21 alin. (î) şi (3), art. 24 alin.
(2), art. 25 alin. (1), art. 25 alin. (5), art. 26 
alin. (1) şi (3), art. 27 alin. (2) şi (7), art. 
31, art. 36 alin. (1) Ut. a) şi b), art. 38 alin.
(1) Ut. d), art. 40 alin. (1), art. 40 alin. (4), 
art. 43 alin. (3), art. 48 alin. (1), art. 53 Ut. 
e) şi f), art. 56 alin. (1) şi (3) - (5), art. 58 
alin. (3), art. 63 alin. (3) şi (4), art. 64 alin.
(4), art. 65 alin. (4), art. 67 alin. (4), art. 69 
alin. (2), art. 71, art. 72 alin. (I), (5) şi (6), 
art. 73 alin. (3), (4) şi (5), art. 74 alin. (1) -
(3), art. 75 alin. (2) - (4), art. 76, art. 80 
alin. (1), art. 85 alin. (2), art. 86, art. 88 
alin. (3) şi (4), art. 91 alin. (2) şi (3), art. 92 
denumirea marginală, art. 92 alin. (1), (6) 
şi (7), ari. 93 alin. (1), art. 94 alin. (1), (3) 
şi (4), art. 97 alin. (2) Ut. e), art. 100 alin.
(3), art. 102 alin. (3), art. 103 alin. (3), art.
105 alin. (4), art. 106, art. 107 alin. (1), 
art. 108 alin. (3), art. 109 alin. (3), art. 110 
alin. (1) şi (4), art. 116 alin. (3), art. 117 
alin. (4), art. 118, art. 121 alin. (6),art. 129 
alin. (1) şi (3), art. 131 alin. (4), art. 133 
alin. (2), denumirea cap. IV din titlul IV  al 
Părţii generale, art. 138 alin. (1), (2), (9) -
(11) şi (13), art. 139 alin. (2) şi (4), art. 142 
alin. (2), art. 143 alin. (4), art. 144 alin.
(3), art. 146 alin. (3), art. 148, art. 149, art.
150, art. 151 alin. (3) Ut. c) şi alin. (8), art. 
152, art. 153, denumirea cap. Vdin titlul IV  
al Părţii generale, art. 154, denumirea 
cap. VI din titlul IV a l Părţii generale, art. 
157, art. 158 alin. (2) Ut. b) şi d), art. 158 
alin. (7) Ut. i), art. ¡58 alin. (8), art. 159 
alin. (10), art. 159 alin. (14) Ut. c), art. 162 
alin. (4) şi (5), art. 168 denumirea 
marginală, art. 168 alin. (2), art. 168 alin.
(6) lit.j), art. 168 alin. (8), art. 168 alin.
(11), art. 168 alin. (12), art. 168 alin. (13) 
lit. a), art. 170 alin. (1), art. 170 alin. (2), 
denumirea cap. VII din titlul IV al Părţii 
generale, art. 172, art. 173 alin. (2), art.
178 alin. (4) lit. b). art. 184 alin. (I). (3), 
(14) şi (16), art. 185 alin. (8) Ut. e), art. 188 
alin. (1) şi (2), art. 189 alin. (3), art. 190 
alin. (1), (5) şi (7) - (10), art. 191 alin. (1),
(3) şi (4), art. 192 denumirea marginală şi 
alin. (1), art. 193 alin. (2) şi (3), art. 194 
denumirea marginală, art. 195 denumirea 
marginală şi partea introductivă a alin. (1), 
art. 196 alin. (3), art. 198 alin. (1) şi (2), 
art. 203 alin. (2) şi (5), art. 204 alin. (1),
(2), (6), (11) şi (12), art. 205 alin. (2), (6) şi 
(10), art. 206 alin. (7), art. 209 alin. (4), 
art. 210 alin. (2) şi (6), art. 212, art. 213, 
art. 215 alin. (2) lit. d), art. 215 alin. (5) şi
(7)- (9), art. 216 alin. (2), art. 217, art. 220 
alin. (2), art. 221 alin. (2) lit. b) şi alin. (7), 
art. 228, art. 231, art. 238 alin. (2), art.
239 alin. (2), art. 240 alin. (1), art. 241 
alin. (1) lit. d), art. 242 alin. (5), (7) şi (8),
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art. 243 alin. (4), art. 249, art. 253, art.
257 alin. (2), (5) şi (6), art. 259 alin. (5), 
art. 260 alin. (2), art. 26Î alin. (4), art. 262 
alin. (2), art. 263, art. 266 alin. (1), art.
276 alin. (î ) şi (3), ari. 283 alin. (4) lit. g), 
art. 283 alin. (4) lit. o), art. 284, art. 286 
alin. (4), art. 288 alin. (2), art. 289 alin.
(2), art. 291, art. 293 alin. (3) şi (4), art.
294 alin. (1) - (3), art. 296 alin. (2) şi (3), 
art. 298 alin. (2), art. 305 alin. (3), art. 306 
alin. (I) şi (5), art. 308, art. 309 alin. (1), 
ari. 311 alin. (J) şi (2), art. 315 alin. (î ) şi 
(2), art. 316 alin. (1), art. 318, art. 321 
alin. (2), art. 326, art. 328 alin. (}), art.
334 alin. (2), art. 335 alin. (2) - (4), art.
339 alin. (4), art. 341, art. 342, art. 343, 
art. 344, art. 345, art. 346, art. 347, art.
349, art. 351 alin. (2), art. 352 alin. (7), (8) 
şi (10) - (12), art. 353 denumirea 
marginală şi alin. (1), (2) şi (7), art. 356 
alin. (4), art. 360 alin. (2), art. 363 alin.
(4), art. 366, art. 368 alin. (I), (2) şi (4), 
art. 370 alin. (2) şi alin. (4) lit. e), art. 374, 
art. 375, art. 377, art. 378 alin. (1) şi (3) -
(5), art. 381 alin. (3), (6), (8), (10) şi (12), 
art. 386 alin. (1), art. 391 alin. (1), art.
395, art. 396 alin. (3), (4) şi (8), art. 399 
alin. (8) şi (9), art. 403 alin. (2) şi (3), art.
404 alin. (I) - (3) şi (7), art. 407, art. 409 
alin. (1) lit. c), art. 412, art. 420 alin. (12), 
cap. IV  din titlul III al Părţii speciale 
devine secţiunea 1 din cap. V titlul III al 
Părţii speciale, secţiunile 1-3 ale cap. V din 
titlul III al Părţii speciale devin secţiunile 2- 
4 ale cap. V din titlul HI al Părţii speciale, 
art. 426, art. 429 alin. (1), art. 434 alin.
(2), art. 436 alin. (1) lit. b), art. 438 alin.
(1)pct. 1, art. 439 alin. (1), art. 440 alin.
(2), art. 441 alin. (1), art. 453 alin. (3) şi 
(4), art. 459 alin. (1), art. 460 alin. (1), art.
465 alin. (3), (4) şi (12), art. 466 alin. (1) -
(3), art. 468 alin. (1), art. 469, art. 471 
alin. (1), art. 473 alin. (1), (2) şi (9), cap. 
VI din titlul III al părţii speciale, 
denumirea secţiunii a 2-a, art. 4 75, art.
476, art. 477, art. 482 lit. h), art. 485 alin.
(1), art. 486, art. 488, art. 491, art. 492, 
art. 493, art. 494, art. 496, art. 497 alin.
(I) şi (2), art. 498, art. 502 alin. (1) şi (2), 
art. 503 alin. (2), art. 506 alin. (4), art.
509 alin. (3), art. 511, art. 516 alin. (2), 
art. 523 alin. (2), art. 524, art. 525, art.
526 alin. (3), art. 528 alin. (2), art. 548 
alin. (1), art. 554 alin. (2), art. 555 alin.
(1), art. 556 alin. (1), art. 557 denumirea 
marginală, art. 559, art. 560 alin. (2), art. 
562, art. 564, art. 574, ari. 576 alin.
(2),Partea specială titlul V cap. III 
denumirea secţiunii 1, art. 582, art. 583, 
art. 585 alin. (1), art. 587 alin. (4), art. 588 
alin. (I), (3) şi (4), art. 589 alin. (1) lit. a), 
art. 591 alin. (3), art. 592 alin. (1); 
introduce alin.(6) la art. 25, lit. c_I) la art. 
36 alin. (I), lit. e) - h) la art. 38 alin. (1), 
lit. d) şi e) la art. 39 alin. (1), secţiunea a 6-
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a după art. 63, alin. (5) şi (6) la art. 64, Ut. 
g_l) la art. 81 alin. (1), alin. (2) la art. 81, 
Ut. a_l) la art. 83, Ut. g_l) la art. 83, alin.
(8) la art. 94, alin. (3) la art. 97, alin. (4) 
la art. 108, alin. (9) la art. 140, art. 142_1, 
alin. (2_1) la art. 143, alin. (16) la art. 168, 
secţiunea a 3-a după art. 168, alin. (2_1) - 
(2_5) la art. 170, art. 181 _1, alin. (17) la 
art. 209, alin. (4) la art. 218, alin. (4) la 
art. 220, alin. (11) la art. 222, alin. (3) la 
art. 227, alin. (4_1) la art. 230, alin. (1_1) 
la art. 241, art. 252_1 - 252_4, alin. (8) la 
art. 257, alin. (7_1) la art. 259, alin. (13) 
la art. 259, alin. (2_1) şi alin. (7) la art. 
260, art. 261 _1, denumirea marginală la 
art. 267, Ut. d) la art. 275 alin. (1) pct. 2, 
art. 294_1, alin. (4) la art. 305, alin. (6) şi
(7) la art. 306, alin. (5) la art. 315, alin. (5) 
la art. 335, alin. (10) la art. 555, alin. (6) la 
art. 364, alin. (10) la art. 396, alin. (10) la 
art. 399, alin. (4) la art. 403, alin. (4_1) la 
art. 439, alin. (5) la art. 466, art. 474_1, 
art. 477_l, cap. 1 1  după art. 488, cu art. 
488_1 - 488_6, Ut. d) la art. 501 alin. (1), 
art. 501 _1, cap. IX  după art. 549 cu art. 
549_1, alin. (6) la art. 553, alin. (1_1) la 
art. 556, alin. (2_1) la art. 556, alin. (10) la 
art. 557, art. 581 _1 după titlul secţiunii 1 a 
cap. III al titlului V al Părţii speciale, 
secţiunea 1 1  după art. 582, alin. (5) la art. 
599;
abrogă art. 24 alin. (3), art. 25 alin. (4), 
art. 26 alin. (4), art. 102 alin. (5), art. 111 
alin. (2) Ut. g), art. 116 alin. (5), art. 124 
alin. (6) şi (7), art. 129 alin. (2), art. 155, 
art. 170 alin. (3), art. 174 alin. (3), art. 210 
alin. (4), art. 215 alin. (10) - (15), art. 241 
alin. (1) Ut. e) - g), art. 261 alin. (6), art. 
283 alin. (4) lit.j), art. 286 alin. (3), art.
353 alin. (5), art. 361 alin. (I), art. 388 
alin. (5), art. 438 alin. (1) pct. 2-6, 9, 10,
13 şi 14, art. 480 alin. (3), art. 506 alin. (3) 
şi alin. (5), art. 512, art. 523 alin. (1) lit. e), 
art. 590 alin. (3)

3 modificări prin O.U.G. nr. 3/2014 M. Of. nr. 98/7 feb. 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru luarea unor măsuri de 
implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte 
normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 58/2016 M. Of. nr. 285/14 apr. 2016

modifică art. 56 alin. (3) lit. b), art. 206 
alin. (1) şi (2), art. 309 alin. (1), art. 474_1, 
art. 477_1;
introduce alin. (6) la art. 56, cap. III_1 cu 
art. 425 1

 ̂admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 599/2014 M. Of. nr. 886/5 dec. 2014
Decizia nr. 599 din 21 octombrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) lit. f) şi 
art. 341 alin. (5)-(8) din Codul de procedură penală

Admite excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 341 alin. (5) şi constată 
că soluţia legislativă potrivit căreia 
judecătorul de cameră preliminară se 
pronunţă asupra plângerii „fără 
participarea petentului, a procurorului şi a 
intimaţilor'' este neconstituţională.
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5 admisă excepţie D.C.C. nr. 641/2014 M. Of. nr. 887/5 dec. 2014 dispoziţiile art. 344 alin. (4) sunt 
de neconst. pnn Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepţia neconstituţionale 

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (4), art.
345, art. 346 alin. (1) şi art. 347 din Codul de procedură penală

6 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 641/2014 M. Of. nr. 887/5 dec. 2014
Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (4), art.
345, art. 346 alin. (1) şi art. 347 din Codul de procedură penală

admite excepţia de neconstituţionalitate şi 
constată că soluţia legislativă cuprinsă în 
art. 345 alin. (1) şi în art. 346 alin. (I), 
potrivit căreia judecătorul de cameră 
preliminară se pronunţă „fără participarea 
procurorului şi a inculpatului", este 
neconstituţională

7 admisă excepţie D.C.C. nr. 641/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 887/5 dec. 2014
Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (4), art.
345, art. 346 alin. (1) şi art. 347 din Codul de procedură penală

admite excepţia de neconstituţionalitate şi 
constată că dispoziţiile art. 347 alin. (3) 
raportate la cele ale art. 344 alin. (4), art. 
345 alin. (1) şi art. 346 alin. (1) sunt 
neconstituţionale

s modificări prin O.U.G. nr. 82/2014 M. Of. nr. 911/15 dec. 2014 modifică art. 216 alin. (3);
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii introduce alin. (7) la art. 207, alin. (5) la
nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală arţ 208, art. 215 1 

aprobată cu modificări prin L. nr. 75/2016 M. Of. nr. 334/29 apr. 2016

9 admisă excepţje D.C.C. nr. 712/2014 M. Of. nr. 33/15 ian. 2015 art. 211-217
de neconst prin Decizia nr. 712 din 4 decembrie 2014 referitoare la excepţia 

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211-217 din Codul 
de procedură penală

io admisă excepţie D.C.C. nr. 663/2014 M. Of. nr. 52/22 ian. 2015
de neconst. prin Decizia nr. 663 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepţia 

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339-348 din Codul 
de procedură penală

constată că soluţia legislativă cuprinsă în 
art. 341 alin. (10) potrivit căreia 
judecătorul de cameră preliminară se 
pronunţă „fără participarea procurorului 
şi a inculpatului" este neconstituţională

11 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 76/2015 M. Of. nr. 174/13 mar. 2015
Decizia nr. 76 din 26 februarie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (7) teza a doua 
din Codul de procedură penală

constată ca soluţia legislativă de excludere 
a procurorului de la dezbaterea 
contradictorie a probelor cuprinsă în art. 
374 alin. (7) teza a doua este 
neconstituţională

12 admisă exceptje D.C.C. nr. 166/2015 M. Of. nr. 264/21 apr. 2015 art. 549_1 alin. (2) 
de neconst. prin Decizia nr. 166 din 17 martie 2015 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54, art. 344 alin. (3) şi 
(4), art. 346 alin. (3) şi (7), art. 347 şi art. 549_1 din Codul de 
procedură penală

13 modificări prin D.C.C. nr. 166/2015 M. Of. nr. 264/2.1 apr. 2015
Decizia nr. 166 din 17 martie 2015 referitoarela excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54, ai£J344 alin. (3) şi 
(4), art. 346 alin. (3) şi (7), art. 347 şi art. 540M din Codul de 
procedură penală

suspendă pentni 45 zile dispoziţiile art.
549_1 alin. (2) (termenul se împlineşte la 4 
iunie 2015) după care operează dispoziţiile 
art. 147 din Constituţie

Consiliul Legislativ - 5 iulie 2021 Pag. 5 din 19



14 admisă excepţie
de neconst. prin Decizia nr. 166 din 17 martie 2015 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54, art. 344 alin. (3) şi 
(4), art. 346 alin. (3) şi (7), art. 347 şi art. 549_1 din Codul de 
procedură penală

D.C.C. nr. 166/2015 M. Of. nr. 264/21 apr. 2015 constată că soluţia legislativă cuprinsă în 
art. 549_ l alin. (3), potrivit căreia 
judecă toiul de cameră preliminară se 
pronunţă "în camera de consiliu, fără  
participarea procurorului ori a 
persoanelor prevăzute la alin. (2)" este 
neconstituţională

15 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 166/2015 M. Of. nr. 264/21 apr. 2015
Decizia nr. 166 din 17 martie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54, art. 344 alin. (3) şi
(4), art. 346 alin. (3) şi (7), art. 347 şi art. 549_1 din Codul de 
procedură penală

şi constată că soluţia legislativă cuprinsă 
în art. 549_ l alin. (5), potrivit căreia 
instanţa ierarhic superioară ori completul 
competent se pronunţă "fără participarea 
procurorului şi a persoanelor prevăzute la 
alin. (2) ” este neconstituţională

ie admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 336/2015 M. Of. nr. 342/19 mai 2015
Decizia nr. 336 din 30 aprilie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 235 alin. (1) din Codul 
de procedură penală

dispoziţiile art. 235 alin. (1) sunt 
constituţionale în măsura în care 
nerespectarea termenului „cu cel puţin 5 
zile înainte de expirarea duratei arestării 
preventive ” atrage incidenţa art. 268 alin. 
0 )

17 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 235/2015 M. Of. nr. 364/26 mai 2015
Decizia nr. 235 din 7 aprilie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 484 alin. (2) şi ale art. 
488 din Codul de procedură penală

dispoziţiile art. 488 precum şi soluţia 
legislativă cuprinsă în art. 484 alin. (2) 
care exclude persoana vătămată, partea 
civilă şi partea responsabilă civilmente de 
la audierea în faţa instanţei de fond, sunt 
neconstituţionale

ie admisă excepţie D.C.C. nr. 361/2015 M. Of. nr. 419/12 iun. 2015 art. 222 
de neconst prin Decizia nr. 361 din 7 mai 2015 referitoare la excepţia de

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218-222 şi art. 241 alin.
(1_1) lit. a) din Codul de procedură penală

19 modificări prin D.C.C. nr. 361/2015 M. Of. nr. 419/12 iun. 2015
Decizia nr. 361 din 7 mai 2015 referitoare fa excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218-222 şi art. 241 alin. 
(1_1) lit. a) din Codul de procedură penală

suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. 
222(termenul se împlineşte la 26 iulie 
2015)după care operează pre\>ederile art. 
147 din Constituţie

20 modificări prin O.U.G. nr. 24/2015 M. Of. nr. 473/30 iun. 2015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală

aprobată cu modificări prin L. nr. 116/2016 M. Of. nr. 418/2 iun. 2016

modifică art. 207 alin. (6), art. 208 alin.
(4), art. 222

21 admisă excepţie D.C.C. nr. 423/2015 M. Of. nr. 538/20 iul. 2015 
de neconst. prin Decizia nr. 423 din 9 iunie 2015 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488_4 alin. (5) din 
Codul de procedură penală şi ale art. 105 din Legea nr. 
255/2013 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

dispoziţiile art. 488_4 alin. (5) şi constată 
că soluţia legislativă potrivit căreia 
contestaţia privind durata procesului penal 
se soluţionează „fără participarea părţilor 
şi a procurorului" este neconstituţională
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22 admisă excepţie
de neconst. prin

23 admisă excepte 
de neconst. prin

24 admisă excepţie 
de neconst. prin

25 admisă excepte 
de neconst. prin

26 admisă excepţie 
de neconst. prin

27 admisă excepţie 
de neconst. prin

28 admisă excepte 
de neconst. prin

29 admisă excepţie 
de neconst. prin

30 modificări prin

D.C.C. nr. 506/2015 M. Of. nr. 539/20 iul. 2015
Decizia nr. 506 din 30 iunie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul 
de procedură penală

art. 459 alin. (2) şi constată că soluţia 
legislativă potrivit căreia admisibilitatea în 
principiu a cererii de revizuire se 
examinează de către instanţă „fără citarea 
părţilor” este neconstituţională

D.C.C. nr. 542/2015 M. Of. nr. 707/21 sep. 2015
Decizia nr. 542 din 14 iulie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul 
de procedură penală

art.431 alin.(l) (soluţia legislativă potrivit 
căreia admisibilitatea în principiu a 
contestaţiei în anulare se examinează de 
către instanţă "fără citarea părţilor")

D.C.C. nr. 552/2015 M. Of. nr. 707/21 sep. 2015
Decizia nr. 552 din 16 iulie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua, 
art. 342, art. 343, art. 344 alin. (1 )-(3), art. 345 alin. (2) şi (3), 
art. 346 alin. (2)-(7), art. 347 alin. (1) şi (2) şi art. 348 din 
Codul de procedură penală

art. 3 alin.(3) teza a doua (soluţia 
legislativă conform căreia exercitarea 
funcţiei de verificare a legalităţii 
netrimiterii în judecată este compatibillă cu 
exercitarea funcţiei de judecată)

D.C.C. nr. 553/2015 M. Of. nr. 707/21 sep. 2015 art. 223 alin. (2) (cu referire la sintagma
Decizia nr. 553 din 16 Iulie 2015 referitoare la excepţia de "trafic de stupefiante")
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Codul 
de procedură penală

D.C.C. nr. 496/2015 M. Of. nr. 708/22 sep. 2015
Decizia nr. 496 din 23 iunie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul 
de procedură penală

art. 335 alin. (4) şi constată că soluţia 
legislativă potrivit căreia judecătorul de 
cameră preliminară hotărăşte „fără 
participarea procurorului şi a suspectului 
sau, după caz, a inculpatului" este 
neconstituţională

D.C.C. nr. 631/2015 M. Of. nr. 831/6 nov. 2015
Decizia nr. 631 din 8 octombrie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2) şi (3), art. 
345 alin. (3), art. 346 alin. (2) şi art. 347 alin. (1) din Codul de 
procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în art. 347 alin. 
(1) din Codul de procedură penală potrivit 
căreia numai „procurorul şi inculpatul" 
pot face contestaţie cu privire la modul de 
soluţionare a cererilor şi a excepţiilor, 
precum şi împotriva soluţiilor prevăzute la 
art. 346 alin. (3)— (5)

D.C.C. nr. 591/2015 M. Of. nr. 861/19 nov. 2015 art. 440 alin. (2) (sintagma„dacă cererea
Decizia nr. 591 din 1 octombrie 2015 referitoare la excepţia de este vădit nefondată ”) 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 440 alin. (1) şi (2) din 
Codul de procedură penală

D.C.C. nr. 740/2015 M. Of. nr. 927/15 dec. 2015 art. 222 alin. (10)
Decizia nr. 740 din 3 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (10) din Codul 
de procedură penală

D.C.C. nr. 740/2015 M. Of. nr. 927/15 dec. 2015
Decizia nr. 740 din 3 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (10) din Codul 
de procedură penală

suspendă pentm 45 de zile dispoziţiile art. 
222 alin. (10) (termenul se împlineşte la 29 
ianuarie 2016) după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie
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31 modificări prin

32 admisă excepţie 
de neconst. prin

33 modificări prin

34 admisă excepţie 
de neconst. prin

35 admisă excepţie 
de neconst. prin

36 modificări prin

37 admisă excepţie 
de neconst. prin

38 modificări prin

39 admisă excepţie 
de neconst. prin

40 admisă excepţie 
de neconst. prin

L  nr. 318/2015 M. Of. nr. 961/24 dec. 2015
Lege pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

modifică art. 252 alin. (8), art. 252_I alin. 
(4);
abrogă art. 252_1 alin. (5)

D.C.C. nr. 733/2015 M. Of. nr. 59/27 ian. 2016
Decizia nr. 733 din 29 octombrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (6) lit. c) şi 
alin. (7) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală

art. 341 alin. (6) lit. c) şi art. 341 alin. (7) 
pct. 2 lit. d)

D.C.C. nr. 733/2015 M. Of. nr. 59/27 ian. 2016
Decizia nr. 733 din 29 octombrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (6) lit. c) şi 
alin. (7) pct. 2 lit. d) din Codul de procedura penală

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
341 alin. (6) lit. c) şi ale art. 341 alin. (7) 
pct. 2 lit. d) (termenul se împlineşte la 12 
martie 2016), după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

D.C.C. nr. 126/2016 M. Of. nr. 185/11 mar. 2016
Decizia nr. 126 din 3 martie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (2) lit. d), art. 
452 alin. (1), art. 453 alin. (1) lit. f), precum şi ale art. 459 alin. 
(2) din Codul de procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în art. 453 alin. 
(1) lit.J), care nu limitează cazul de 
revizuire la cauza în care a fost invocată 
excepţia de neconstituţionalitate, este 
neconstituţională

D.C.C. nr. 51/2016 M. Of. nr. 190/14 mar. 2016
Decizia nr. 51 din 16 februarie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) din Codul 
de procedură penală

sintagma „ori de alte organe specializate 
ale statului" din cuprinsul dispoziţiilor art. 
142 alin. (1) este neconstituţională

O.U.G. nr. 6/2016 M. Of. nr. 190/14 mar. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru punerea în 
executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în 
procesul penal

modifică art. 57 alin. (2), art. 142 alin. (1) 
Şi (2);
introduce alin. (1 _1) la art. 142

D.C.C. nr. 23/2016 M. Of. nr. 240/31 mar. 2016 art. 318
Decizia nr. 23 din 20 ianuarie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 din Codul de 
procedură penală

D.C.C. nr. 23/2016 M. Of. nr. 240/31 mar. 2016
Decizia nr. 23 din 20 ianuarie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 din Codul de 
procedură penală

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile art. 318 (termenul se împlineşte 
la data de 15 mai 2016) după care 
operează prevederile art. 147 din 
Constituţie

D.C.C. nr. 24/2016 M. Of. nr. 276/12 apr. 2016
Decizia nr. 24 din 20 ianuarie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) din Codul 
de procedură penală

art. 250 alin. (6) - soluţia legislativă care 
nu permite şi contestarea luării măsurii 
asigurătorii de către judecătorul de cameră 
preliminară ori de către instanţa de 
judecată

D.C.C. nr. 44/2016 M. Of. nr. 305/21 apr. 2016 art. 399 alin. (3) lit. d) în măsura în care se
Decizia nr. 44 din 16 februarie 2016 referitoare la excepţia de referă numai la măsurile educative 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. (3) lit. d) din neprivative de libertate 
Codul de procedură penală şi ale art. 125 alin. (3) din Codul 
penal
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modificări prin
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
135/2010 privind Codul de procedură penală

L. nr. 75/2016 M. Of. nr. 334/29 apr. 2016 modifică avi. 138 alin. (1) lit.j), art. 152 
denumirea marginală şi alin. (1), art. 205 
alin. (1), art. 216 alin. (3), art. 344 alin. (2)-
(4), art. 345, art. 346 alin. (1) şi (2), art.
347 alin. (1) şi (3), art. 348 alin. (2), art.
367 alin. (8), art. 440 alin. (1) şi (2), art.
476 alin. (2), art. 524; 
introduce alin. (7_1) la art. 154, alin. (7) la 
art. 207. alin. (5) la art. 208, art. 215_1, 
alin. (4_1) şi (4_2) la art. 346, alin. (4) la 
art. 347, lit. b_l) la alin. (1) al art. 523
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42 modificări prin O.U.G. nr. 18/2016 M. Of. nr. 389/23 mai 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 286/2009 privind Codul penai, 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

modifică art. 3 alin. (3), art. 25 alin. (5), 
art. 36 alin. (1) lit. a), art 45 alin. (!), art. 
56 alin. (3) lit. b), art. 59 alin. (1), art. 68 
alin. (8) şi (9), art. 68 alin. (10), art. 12 
alin. (I), art. 75 alin. (3), art. 81 alin. (1) 
lit. g I), art. 90 lit. c), art. 111 alin. (5), 
art. 113, art. 124 alin. (5), art. 138 alin. 
(12) şi (13), art. 139 alin. (2), art. 142 alin.
(2), art. 144 alin. (1) şi denumirea 
marginală, art. 147 alin. (9), art. 148 alin. 
(1) lit. a), art. 148 alin. (9), art. 150 alin.
(1) lit. a), art. 151 alin. (1), (3) şi (5), art.
153 alin. (1), art. 172 alin. (12), art. 174 
alin. (2), art. 190 alin. (5), art. 204 alin.
(7), art. 205 alin. (7), art. 209 alin. (7), art. 
213 alin. (6), art. 215 alin. (5), (8) şi (9), 
art. 219 alin. (9), art. 223 alin. (2), art. 230 
alin. (5), art. 235 alin. (3) şi (4), art. 238 
alin. (1), art. 241 alin. (1) lit. a) şi b), art. 
241 alin. (1 _1), art. 242 alin. (5), art. 243 
alin. (2), art. 251, art. 259 alin. (7), art.
274 alin. (1) şi (2), art. 275 alin. (1) pct. 3 
lit. a), art. 275 alin. (6), art. 283 alin. (4) 
lit. o), art. 283 alin. (4) lit. q), art. 294 1, 
art. 305 alin. (1) - (3), art. 308, art. 311 
alin. (2), art. 314 alin. (1) lit. b), art. 315 
alin. (2) lit. e), art. 315 alin. (5), art. 318, 
art. 319 alin. (1), art. 335 alin. (3) şi (4), 
art. 335 alin. (5), art. 339 alin. (1), (2) şi
(4), art. 340 alin. (1), art. 341 alin. (2) şi
(5), art. 341 alin. (8) - (10), art. 364 alin. 
(1), (4) şi (6), art. 368 alin. (4), art. 374 
alin. (4) şi (7), art. 396 alin. (5) şi (10), art.
399 alin. (3) lit. a) şi d), art. 399 alin. (4), 
(9) şi (10), art. 404 alin. (6), art. 407 alin.
(1), art. 409 alin. (!) lit. e), art. 410 alin.
(2), art. 421 pct. 2 lit. a) şi b), art. 424 alin.
(2), art. 426 lit. c)-h), art. 428, art. 431 
alin. (1), art. 434 alin. (2) lit. a) şi c), art. 
453 alin. (1) lit. f), art. 459 alin. (2), art. 
467 alin. (1), art. 478 alin. (6), art. 479, 
art. 480 alin. (1), art. 484, art. 485 alin.
(1), art. 488 alin. (1) - (3), art. 488 alin. (4) 
lit. b), art. 488_4 alin. (5), art. 549_1, 
denumirea secţiunii 1 a titlului V cap. III, 
art. 581 _1 alin. (2);

introduce alin. (9_1) la art. 68, lit. g_2) la 
art. 81 alin. (1), alin. (6) -10) la art. 111, 
art. 146_1, alin. (2_1) la art. 151, art. 
168_1, alin. (3) - (5) la art. 171, alin. (2_1) 
la art. 174, art. 208_1, alin. (6_1) la art. 
213, alin. (8 1) la art. 215, alin. (4_1) şi 
(4_2) la art. 242, alin. (13) la art.246, alin.
(14) la art. 248, alin. (5_1) la art. 250, art. 
250_I, alin. (7) la art. 275, lit. o_l) la art. 
283 alin. (4), lit. d_l) la art. 286 alin. (2), 
alin. (11) la art. 289, alin. (4_1) la art. 335, 
alin. (6) la art. 335, alin. (3) - (5) la art 
340, alin. (5_1) la art. 341, alin. (7_1) la 
art. 341, alin. (6) la art. 369, alin. (l_ l) şi 
(1_2) la art. 375, alin. (4) la art. 480, alin.
(4) la art. 532, alin. (2_1) la art. 597, art. 
6 0 1 J ;
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♦

43 modificări prin

44 completat prin

45 admisă excepţie 
de neconst. prin

46 modificări prin

47 admisă excepţie 
de neconst. prin

48 admisă excepţie 
de neconst. prin

49 modificări prin

so admisa excepţie 
de neconst. prin

abrogă art. 170 alin. (4) - (6), ari. 227 
alin. (3), art. 228 alin. (1), art. 470, art.
477 alin. (4)

L. nr. 116/2016 M. Of. nr. 418/2 iun. 2016 modifică art. 222 alin. (10)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală

L. nr. 151/2016 M. Of. nr. 545/20 iul. 2016 introduce alin. (6_î) la art. 404
Lege privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

D.C.C. nr. 501/2016 M. Of. nr. 733/21 sep. 2016 art. 428 alin. (1) cu referire la art. 426 Ut. i)
Decizia nr. 501 din 30 iunie 2016 referitoare ia excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 428 alin. (1) cu referire 
la art. 426 lit. i) din Codul de procedură penală

D.C.C. nr. 501/2016 M. Of. nr. 73-3/21 sep. 2016
Decizia nr. 501 din 30 iunie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 428 alin. (1) cu referire 
la art. 426 lit. i) din Codul de procedură penală

suspendă pentiu 45 de zile dispoziţiile art. 
428 alin. (1) cu referire la art. 426 lit. i) 
(termenul se împlineşte la 5 nov. 2016) 
după care operează prevederile art. 147 
din Constitutie

D.C.C. nr. 432/2016 M. Of. nr. 841/24 oct 2016
Decizia nr. 432 din 21 iunie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 436 alin. (2), art. 439 
alin. (4_1) teza întâi şi art. 440 alin. (1) şi (2) din Codul de 
procedură penală

art. 436 alin. (2), art. 439 alin. (4_1) teza 
întâi şi art. 440 alin. (2) cu referire la 
menţiunile care decurg din obligativitatea 
formulării cererii de recurs prin avocat

D.C.C. nr. 540/2016 M. Of. nr. 841/24 oct. 2016
Decizia nr. 540 din 12 iulie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (1) teza întâi 
din Codul de procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile 
art. 434 alin. (1) teza întâi din Codul de 
procedură penală, care exclude atacarea 
cu recurs în casaţie a deciziilor pronunţate 
de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca 
instanţă de apel

O.U.G. nr. 70/2016 M. Of. nr. 866/31 oct. 2016 modifică art. 434 alin. (1), art. 437 alin. (1) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea lit. a) şi d), art. 439 alin. (4_1), art. 440
Codului de procedură penală şi a Legii nr. 304/2004 privind alin. (2); 
organizarea judiciară

introduce alin. (6) la art. 439, alin. (5) la 
art. 440;

abrogă art. 436 alin. (2)

D.C.C. nr. 614/2016 M. Of. nr. 962/28 nov. 2016 art. 215_1 alin. (2) (în măsura în care
Decizia nr. 614 din 4 octombrie 2016 referitoare la excepţia de prelungirea măsurii preventive a
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215_1 alin. (2) şi alin. controlului judiciar se face cu aplicarea
(5) din Codul de procedură penală prevederilor art. 212 alin. (1) şi alin. (3)

din Codul de procedură penală )
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51 admisă excepţie D.C.C. nr. 586/2016 M. Of. nr. 1001/13 dec. 2016 art. 25 alin. (5) cit referire la dispoziţiile 
de neconst. prin Decizia nr. 586 din 13 septembrie 2016 referitoare la excepţia art. 16 alin. (1) lit.f) din Codul de 

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (5) din Codul procedură penală 
de procedură penală cu referire la dispoziţiile art. 16 alin. (1) 
lit. f) din acelaşi act normativ

52 modificări prin O.U.G. nr. 13/2017 M. Of. nr. 92/1 feb. 2017 modifică art. 25 alin. (5), art. 215 1 alin.
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii (2);
nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 introduce alin. (3) la art. 290 şi alin. (1_1)
privind Codul de procedură penală la ari 557 

respinsă prin L. nr. 8/2017 M. Of. nr. 144/24 feb. 2017

53 modificări prin O.U.G. nr. 14/2017 M. Of. nr. 101/5 feb. 2017 modifică art. 25 alin. (5) şi art. 215_1 alin.
Ordonanţă de urgenţă privind abrogarea Ordonanţei de (2);
urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi

Legii privi^d ?°dUl î? ™ ' ?i a Legii abrogă art. 290 alin. (3) si ari. 55 7 alin.nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum şi °  ' 7 ’
pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedură penală

aprobată cu modificări prin L. nr. 9/2017 M. Of. nr. 144/24 feb. 2017

54 admisă excepţie 
de neconst prin

D.C.C. nr. 625/2016 M. Of. nr. 107/7 feb. 2017
Decizia nr. 625 din 26 octombrie 2016 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 şi art. 70 din 
Codul de procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile 
art. 70 din Codul de procedură penală, 
care stabileşte că asupra cererii de 
recuzarea procurorului formulată în faza  
de judecată, în faza camerei preliminare 
sau în faţa judecătomlui de drepturi şi 
libertăţi se pronunţă procurorul ierarhic 
superior este neconstituţională

55 modificări prin L. nr. 8/2017 M. Of. nr. 144/24feb. 2017 respinge O.U.G. nr. 13/2017
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

56 modificări prin L. nr. 9/2017 M. Of. nr. 144/24 feb. 2017 modifică art. 25 alin. (5) şi art. 215_1 alin.
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului (2) 
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

57 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 704/2016 M. Of. nr. 158/2 mar. 2017
Decizia nr. 704 din 29 noiembrie 2016 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (7) şi art. 
238 alin. (1) teza finală din Codul de procedură penală, în 
varianta anterioară modificării prin art. II pct. 54 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016

art. 238 alin. (1) teza finală din Codul de 
procedură penală în varianta anterioară 
modificării prin art. II pct. 54 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
18/2016

se admisă excepţie D.C.C. nr. 22/2017 M. Of. nr. 159/3 mar. 2017 art. 220 alin. (1) 
de neconst. prin Decizia nr. 22 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (1) din Codul 
de procedură penală
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59 modificări prin D.C.C. nr. 22/2017 M. Of. nr. 159/3 mar. 2017
Decizia nr. 22 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (1) din Codul 
de procedură penală

suspendă pentru 45 de zile prevederile art. 
220 alin. (!) (termenul se împlineşte la 17 
aprilie 2017), după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

60 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 17/2017 M. Of. nr. 261/13 apr. 2017
Decizia nr. 17 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) şi art.
215_1 alin. (6) din Codul de procedură penală

dispoziţiile art. 213 alin. (2) sunt 
constituţionale in măsura în care 
soluţionarea plângerii împotriva 
ordonanţei procurorului prin care s-a luat 
măsura controlului judiciar se face cu 
aplicarea prevederilor art. 204 alin. (4) din 
Codul de procedură penală.

ei admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 90/2017 M. Of. nr. 291/25 apr. 2017
Decizia nr. 90 din 28 februarie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 311 alin. (3) din Codul 
de procedură penală

art. 311 alin. (3) - soluţia legislativă care 
exclude obligaţia informării 
suspectului/inculpatului despre schimbarea 
încadrării juridice

62 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 18/2017 M. Of. nr. 312/2 mai 2017
Decizia nr. 18 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (1) din Codul 
de procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile 
art. 347 alin. (1) în redactarea anterioară 
modificării prin Legea nr. 75/2016 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 82/2014pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală, care exclude 
posibilitatea de a face contestaţie împotriva 
soluţiei prevăzute la art. 346 alin. (2), este 
neconstituţională

63 admisă excepţie D.C.C. nr. 2/2017 M. Of. nr. 324/5 mai 2017 art. 453 alin. (3) cu privire la cazul de
de neconst. prin Decizia nr. 2 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de revizuire prevăzut la alin. (1) lit. a) 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3) şi (4) teza 
întâi şi ale art. 457 alin. (2) din Codul de procedură penală

64 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 2/2017 M. Of. nr. 324/5 mai 2017
Decizia nr. 2 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3) şi (4) teza 
întâi şi ale art. 457 alin. (2) din Codul de procedură penală

art. 453 alin. (4) teza întâi care exclude 
posibilitatea revizuirii hotărârii de achitare 
pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. a)

65 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 2/2017 M. Of. nr. 324/5 mai 2017
Decizia nr. 2 din 17 Ianuarie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3) şi (4) teza 
întâi şi ale art. 457 alin. (2) din Codul de procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile 
art. 457 alin. (2) care exclude cazul de 
revizuire prevăzut la art. 453 alin. (1) lit. a)

66 admisă excepţie D.C.C. nr. 257/2017 M. Of. nr. 472/22 iun. 2017 sintagma „în termenul prevăzut la art. 20 
de neconst. prin Decizia nr. 257 din 26 aprilie 2017 referitoare la excepţia de alin. (1)” din cuprinsul art. 21 alin.(l) 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) şi art. 21 
alin. (1) din Codul de procedură penală

67 admisă excepţie 
de neconst prin

D.C.C. nr. 244/2017 M. Of. nr. 529/6-iul. 2017
Decizia nr. 244 din 6 aprilie 2017 referitoane*la ¡excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1453din Codul de 
procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile 
art. 145 care nu permite contestarea 
legalităţii măsurii supravegherii tehnice de 
către persoana vizată de aceasta, care nu 
are calitatea de inculpat
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se admisă excepţie
de neconst. prin

ea admisă excepţie 
de neconst. prin

70 admisă excepţie 
de neconst. prin

71 admisă excepţie 
de neconst. prin

72 modificări prin

73 admisă excepţie 
de neconst. prin

74 admisă excepte 
de neconst. prin

75 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 302/2017 M. Of. nr. 566/17 iul. 2017
Decizia nr. 302 din 4 mai 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (1) lit. b) din 
Codul de procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile 
art. 281 alin. (!) lit. b) care nu 
reglementează în categoria nulităţilor 
absolute încălcarea dispoziţiilor referitoare 
la competenţa materială şi după calitatea 
persoanei a organului de urmărire penală

D.C.C. nr. 437/2017 M. Of. nr. 763/26 sep. 2017
Decizia nr. 437 din 22 iunie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 348 alin. (2) din Codul 
de procedură penală

art. 348 alin. (2) în ceea ce priveşte 
sintagma „sau, după caz, judecătorul de 
cameră preliminară de la instanţa ierarhic 
superioară
ori completul competent de la Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, învestit cu 
soluţionarea contestaţiei"

D.C.C. nr. 562/2017 M. Of. nr. 837/23 oct 2017
Decizia nr. 562 din 19 septembrie 2017 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 117 alin. (1) lit. a) şi 
lit. b) din Codul de procedură penală

art. 117 alin. (1) lit. a) şi lit. b), în ceea ce 
priveşte soluţia legislativă care exclude de 
la dreptul de a refuza să fie  audiate în 
calitate de martor persoanele care au 
stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre 
soţi

D.C.C. nr. 651/2017 M. Of. nr. 1000/18 dec. 2017 art. 434 alin. (2) lit.f)
Decizia nr. 651 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. f) şi 
ale art. 439 alin. (4_1) teza a doua din Codul de procedură 
penală

D.C.C. nr. 651/2017 M. Of. nr. 1000/18 dec. 2017
Decizia nr. 651 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. f) şi 
ale art. 439 alin. (4_1) teza a doua din Codul de procedură 
penală

suspendă pentm 45 de zile dispoziţiile art. 
434 alin. (2) lit. f)  - (termenul se împlineşte 
în data de 1 februarie 2018), după care 
operează prevederile art. 147 din 
Constituţie

D.C.C. nr. 554/2017 M. Of. nr. 1013/21 dec. 2017 soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile
Decizia nr. 554 din 19 septembrie 2017 referitoare la excepţia art. 282 alin. (2) care nu permite invocarea 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. (2) din 0f î ciu a nuţfrăţii relative 
Codul de procedură penală

D.C.C. nr. 802/2017 M. Of. nr. 116/6 feb. 2018
Decizia nr. 802 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342 şi art. 345 alin. 
(1) din Codul de procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în aii. 345 alin.
(l)care nu permite judecătorului de camera 
preliminară, în soluţionarea cererilor şi 
excepţiilor formulate ori excepţiilor 
ridicate din oficiu, să administreze alte 
mijloace de probă în afara „ oricăror 
înscrisuri noi prezentate"

D.C.C. nr. 21/2018 M.Of. nr. 175/23 feb. 2018
Decizia nr. 21 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 352 alin. (11) şi alin. 
(12) din Codul de procedură penală

art. 352 alin. (11) - sintagma "instanţa 
solicită" cu raportare la sintagma 
"permiterea accesului la cele clasificate de 
către apărătorul inculpatului"
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76 admisă excepţie
de neconst. prin

77 admisă excepţie 
de neconst. prin

78 modificări prin

79 admisă excepţie 
de neconst. prin

so modificări prin

bi admisă excepţie 
de neconst. prin

82 admisă excepţie 
de neconst. prin

83 admisă excepţie 
de neconst. prin

Decizia nr. 21 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepţia de emitentă” 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 352 alin. (11) şi afin.
(12) din Codul de procedură penală

D.C.C. nr. 21/2018 M. Of. nr. 175/23 feb. 2018 art. 352 alin. (12) - sintagma "autoritatea

D.C.C. nr. 22/2018 M. Of. nr. 177/26 feb. 2018
Decizia nr. 22 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3), art. 345 
alin. (3) şi art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală

art. 102 alin. (3) - prin sintagma 
„excluderea probei” se înţelege şi 
eliminarea mijloacelor de probă din 
dosarul cauzei

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

în cuprinsul art. 139 alin. (2), art. 148 alin.
(1) Ut. a) şi alin. (9), art. 150 alin. (1) lit. 
a), art. 152 alin. (1) lit. a) şi art. 223 alin.
(2) expresia ,,şi al materiilor explozive ” se 
înlocuieşte cu expresia „al materiilor 
explozive şi al precursorilor de explozivi 
restricţionaţi
în cuprinsul art. 151 alin. (2) lit. a)

„ expresia materiale explozive ” se 
înlocuieşte cu expresia ,, materiale 
explozive şi precursori de explozivi 
restricţionaţi’’

D.C.C. nr. 79/2018 M. Of. nr. 399/9 mai 2018 art. 215__1 alin. (8) referitor la sintagma
Decizia nr. 79 din 22 februarie 2018 referitoare la excepţia de „ în primă instanţă ” 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215_1 alin. (8) din 
Codul de procedură penală

D.C.C. nr. 102/2018 M. Of. nr. 400/10 mai 2018
Decizia nr. 102 din 6 martie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 505 alin. (2) din Codul 
de procedură penală, precum şi a sintagmei "care nu a 
împlinit 16 ani" din cuprinsul dispoziţiilor art. 505 alin. (1) din 
Codul de procedură penală

suspendă pentm 45 de zile dispoziţiile art. 
505 alin. (2) (termenul se împlineşte la 24 
iunie 2018) după care operează prevederile 
art. 147 din Constitutie

D.C.C. nr. 102/2018 M. Of. nr. 400/10 mai 2018 art. 505 alin. (1) referitor la sintagma
Decizia nr. 102 din 6 martie 2018 referitoare la excepţia de "care nu a împlinit 16 ani "
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 505 alin. (2) din Codul
de procedură penală, precum şi a sintagmei "care nu a
împlinit 16 ani" din cuprinsul dispoziţiilor art. 505 alin. (1) din
Codul de procedură penală

D.C.C. nr. 102/2018 M. Of. nr. 400/10 mai 2018 art. 505 alin. (2)
Decizia nr. 102 din 6 martie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 505 alin. (2) din Codul 
de procedură penală, precum şi a sintagmei "care nu a 
împlinit 16 ani" din cuprinsul dispoziţiilor art. 505 alin. (1) din 
Codul de procedură penală

D.C.C. nr. 354/2018 M. Of. nr. 579/9 iul. 2018
Decizia nr. 354 din 22 mai 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 252_3 alin. (3) teza 
finala din Codul de procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în art. 252_3 
alin. (3) teza finală care nu permite, în 
cursul judecăţii, contestarea luării de către 
instanţă a măsurii valorificării bunurilor 
mobile sechestrate
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84 admisă excepţie
de neconst. prin

85 modificări prin

se admisă excepţie 
de neconst. prin

67 admisă excepţie 
de neconst. prin

sa admisă excepţie 
de neconst. prin

sa modificări prin

»o admisă excepţie 
de neconst. prin

91 admisă excepţie 
de neconst. prin

Decizia nr. 573 din 20 septembrie 2018 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. g) din 
Codul de procedură penală

D.C.C. nr. 573/2018 M. Of. nr. 959/13 nov. 2018 art. 434 alin. (2) lit. g)

D.C.C. nr. 573/2018 M. Of. nr. 959/13 nov. 2018 suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art.
Decizia nr. 573 din 20 septembrie 2018 referitoare la excepţia 434 alin. (2) lit. g) (termenul se împlineşte
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. g) din /a 27 decembrie 2018) după care operează
Codul de procedură penală prevederile art. 147 din Constituţie

D.C.C. nr. 651/2018 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 ale art. 4 din Codul penal

soluţia legislativă cuprinsă în art. 595 alin.
(I), care nu prevede şi decizia Curţii 
Constituţionale prin care se constată 
neconstituţionalitatea unei norme de 
incriminare ca un caz de înlăturare sau 
modificare a pedepsei/măsurii educative

D.C.C. nr. 243/2019 M. Of. nr. 429/30 mai 2019
Decizia nr. 243 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (9) din Codul 
de procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă la art. 341 alin. 
(9) care exclude posibilitatea de a face 
contestaţie împotriva încheierii 
judecătorului de cameră preliminară cu 
privire la dispoziţia de începere a judecăţii 
referitor la faptele şi persoanele pentru 
care, în cursul cercetării penale, a fost 
pusă în mişcare acţiunea penală

D.C.C. nr. 248/2019 M. Of. nr. 494/19 iun. 2019 art. 126 alin. (6)
Decizia nr. 248 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 alin. (4)-(6) din 
Codul de procedură penală

D.C.C. nr. 248/2019 M. Of. nr. 494/19 iun. 2019
Decizia nr. 248 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 alin. (4)-(6) din 
Codul de procedură penală

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
126 alin. (6) (termenul se împlineşte în data 
de 2 august 2019), după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

D.C.C. nr. 87/2019 M. Of. nr. 498/19 iun. 2019
Decizia nr. 87 din 13 februarie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 174 alin. (1) şi art. 282 
alin. (1) din Codul de procedură penată

soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile 
art. 174 alin. (1), care nu pre\>ede 
aplicarea cazurilor de incompatibilitate 
prevăzute de art. 64 din acelaşi act 
normativ şi în ceea ce îl priveşte pe 
specialistul care funcţionează în cadrul 
organelor judiciare sau din afara acestora, 
care efectuează constatarea potrivit art. 
¡72 alin. (10)

D.C.C. nr. 88/2019 M. Of. nr. 499/20 iun. 2019 dispoziţiile art. 281 alin. (4) lit. a) raportat
Decizia nr. 88 din 13 februarie 2019 referitoare la excepţia de la art. 281 alin. (I) lit. f)  
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (4) lit. a) din 
Codul de procedură penală raportat la art. 281 alin. (1) lit. 0 
din acelaşi act normativ
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92 modificări prin

93 admisă excepţie 
de neconst. prin

94 admisă excepţie 
de neconst. prin

95 admisă excepţie 
de neconst. prin

96 admisă excepţie 
de neconst. prin

97 admisă excepţie 
de neconst. prin

98 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 88/2019 M. Of. nr. 499/20 iun. 2019
Decizia nr. 88 din 13 februarie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (4) lit. a) din 
Codul de procedură penală raportat la art. 281 alin. (1) lit. f) 
din acelaşi act normativ

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
281 alin. (4) lit. a) raportat la art. 281 alin.
(1) lit. f) (tennenul se împlineşte la data de
3 august 2019), după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

D.C.C. nr. 250/2019 M. Of. nr. 500/20 iun. 2019
Decizia nr. 250 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 386 alin. (1) din Codul 
de procedură penală

art. 377 alin. (4) teza întâi şi art. 386 alin.
(1) sunt constituţionale în măsura în care 
instanţa de judecată se pronunţă cu privire 
la schimbarea încadrării juridice date 
faptei prin actul de sesizare prinţr-o 
hotărâre judecătorească care nu 
soluţionează fondul cauzei

D.C.C. nr. 590/2019 M. Of. nr. 1019/18 dec. 2019
Decizia nr. 590 din 8 octombrie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 469 alin. (3) din Codul 
de procedură penală, în interpretarea dată prin Decizia nr. 13 
din 3 iulie 2017 pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul 
legii

art. 469 alin. (3) în interpretarea dată prin 
Decizia nr. 13 din 3 iulie 2017, pronunţată 
de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - 
Completul competent să judece recursul în 
interesul legii, în ceea ce priveşte faza 
procesuală de la care se reia procesul penal

D.C.C. nr. 535/2019 M. Of. nr. 1026/20 dec. 2019
Decizia nr. 535 din 24 septembrie 2019 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 589 alin. (1) lit. bţ 
fraza întâi teza a doua din Codul de procedură penală

în ceea ce priveşte soluţia legislativă 
cuprinsă în dispoziţiile art. 589 alin. (1) lit. 
b) fraza întâi teza a doua, care exclude 
bărbatul condamnat care are un copil mai 
mic de un an de la posibilitatea amânării 
executării pedepsei închisorii sau a 
detenţiunii pe viaţă

D.C.C. nr. 55/2020 M. Of. nr. 517/17 iun. 2020
Decizia nr. 55 din 4 februarie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 139 alin. (3) teza finală 
din Codul de procedură penală şi ale art. 11 alin. (1) lit. d) din 
Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României

dispoziţiile art. 139 alin. (3) teza finală din 
Codul de procedură penală sunt 
constituţionale în măsura în care nu 
privesc înregistrările rezultate ca urmare a 
efectuării activităţilor specifice culegerii de 
informaţii care presupun restrângerea 
exerciţiului unor drepturi sau libertăţi 
fundamentale ale omului desfăşurate cu 
respectarea prevederilor legale, autorizate 
potrivit Legii nr. 51/1991

D.C.C. nr. 236/2020 M. Of. nr. 597/8 iul. 2020 soluţia legislativă cuprinsă în art. 118, care
Decizia nr. 236 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de nu reglementează dreptul
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 şi art. 248 din martorului la tăcere şi la neautoincriminare
Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal, 
ale art. 114 alin. (2) şi ale art. 118 din Codul de procedură 
penală, precum şi ale art. 13_2 din Legea nr. 78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

D.C.C. nr. 421/2020 M. Of. nr. 661/27 iul. 2020
Decizia nr. 421 din 23 iunie 2020 referitoare ia excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146_1 din Codul de 
procedură penală

I

r

soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile 
art. 146_1 care nu permite contestarea 
legalităţii măsurii referitoare la obţinerea 
datelor privind tranzacţiile financiare ale 
unei persoane de către persoana vizată de 
aceasta, care nu are calitatea de inculpat
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99 modificări prin

100 modificări prin

101 modificări prin

102 modificări prin

103 admisă excepţie 
de neconst. prin

104 modificări prin

los admisă excepţie 
de neconst. prin

io« admisă excepţie 
de neconst. prin

Lege pentru modificarea şi completarea 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

L. nr. 217/2020 M. Of. nr. 1012/30 oct. 2020 modifică art. 223 alin. (2)

L. nr. 228/2020 M. Of. nr. 1019/2 nov. 2020 modifică art. 311 alin. (3) şi art. 367 alin.
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative (4);
din domeniu! penal în vederea transpunerii unor directive ale introduce alin (4 J) la art 249 alin (4) la
Uniunii Europene a;., 2 5 g J _ ^  ^  ( ] J )  /fl ^

alin. (1 _1) şi (1 2 )  la art. 367 şi alin. (i_2) 
la art. 557

L. nr. 284/2020 M. Of. nr. 1201/9 dec. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală

modifică art. 506 alin. (2) şi art. 507 alin.
(3);
introduce art. 244_1, alin. (2)-(4) la art. 
504, alin. (1 _ !)-(!_4) la art. 505, art.
505 1, art. 505J2, alin. (1_1) şi (4_1) la 
art. 506 şi alin. (4)-(6) la art. 508

L. nr. 6/2021 M. Of. nr. 167/18 feb. 2021 modifică art. 272 alin. (I);
Lege privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare introduce lit. cJ2) la art. 36 alin. (1) şi art.
a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 250 2
octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de —
cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea
Parchetului European (EPPO)

D.C.C. nr. 102/2021 M. Of. nr. 357/7 apr. 2021 sintagma „cu excepţia împrejurărilor care
Decizia nr. 102 din 17 februarie 2021 referitoare la excepţia de privesc existenţa infracţiunii ” din cuprinsul 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (3) şi ale art. dispoziţiilor art. 52 alin. (3)
249 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum şi ale art.
32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire şi combatere a finanţării terorismului

L. nr. 130/2021 M. Of. nr. 493/12 mai 2021
Lege pentm modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală

modifică art. 208 alin. (4) şi (5), art. 362, 
art. 391, art. 400 alin.(l) şi (2), art. 405. 
art. 406, art. 407 alin. (1), art. 410 alin.
(1), art. 514 alin. (1), art. 515 alin. (1), art. 
557 alin. (1), art. 568 alin. (6), art. 571 
alin. (5), art. 576 alin. (1), art. 579 alin. 
(5), art. 580 alin. (4) şi (5); 
introduce alin. (1_1) la art. 407, alin. (2) 
la art. 421, alin. (3) la art. 484

D.C.C. nr. 136/2021 M. Of. nr. 494/12 mai 2021
Decizia nr. 136 din 3 martie 2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 539 din Codul de 
procedură penală

soluţia legislativă din cuprinsul art. 539, 
care exclude dreptul la repararea pagubei 
în cazul privării de libertate dispuse în 
cursul procesului penal soluţionat prin 
clasare, conform art. 16 alin. (1) lit. a)— d)

D.C.C. nr. 233/2021 M. Of. nr. 508/17 mai 2021
Decizia nr. 233 din 7 aprilie 2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 400 alin. (t), ale art. 
405 alin. (2) şi (3) şi ale art. 406 alin. (1) şi (2) din Codul de 
procedură penală

admite excepţia de neconstituţionalitate şi 
constată că dispoziţiile art. 400 alin. (1), 
ale art. 405 alin. (3) şi ale art. 406 alin. (1) 
şi (2) sunt neconstituţionale
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suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art.
400 alin. (1), ale art. 405 alin. (3) şi ale art.
406 alin. (1) şi (2) (termenul se împlineşte 
în data de 30 iunie 2021), dupâ care 
operează prevederile art. 147 din 
Constituţie

modifică art. 215 alin. (2) lit. c), art. 218 
alin. (3), art. 221 alin. (3), art. 521 alin. (4); 
introduce alin. (6_1) la art. 221, alin. (12) 

la art. 221
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Decizia nr. 233 din 7 aprilie 2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 400 alin. (1), ale art.
405 alin. (2) şi (3) şi ale art. 406 alin. (1) şi (2) din Codul de 
procedură penală

107 modifican prin D.C.C. nr. 233/2021 M. Of. nr. 508/17 mai 2021

108 modificări prin L. nr. 146/2021 M. Of. nr. 515/18 mai 2021
Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri 
judiciare şi execuţional penale



EVENIMENTE SUFERITE de actul.

L. nr. 227/2015 M. Of. nr. 688/10 sep. 2015

Lege privind Codui fiscal

promulgată prin D. nr. 718/2015 M. Of. nr. 688/10 sep. 2015
Decret pentru promulgarea Legii privind Codul fiscal

2 completat prin O.U.G. nr. 41/2015 M. Of. nr. 733/30 sep. 2015 introduce lit. g) la art. 495
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 M. Of. nr. 408/30 mai 2016 
completări prin

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 M. Of. nr. 988/31 dec. 2015 
completări prin

introduce alin. (5) şi (6) la art. 51, alin. (8) 
la art. 133, lit. d) la art. 141, lit. 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)

modifică art. 15 alin. (1) lit. b), art., 43 
alin. (2), art. 47 lit. c), art. 51 alin. (I), 
art. 52 alin. (1), art. 68 alin. (4) lit. k), art. 
68 alin. (7) lit. d) , art. 76 alin. (3) lit. g), 
art. 78 alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (7) 
prima teză, art. 101 alin. (9), art. 125 alin.
(1) lit. c), art. 137 alin. (2), art. 148 alin.
(4) lit. b), art. 151 alin. (6), art. 153 alin.
(2), art. 157 alin. (2), art. 183, art. 185 
alin. (2), art. 187 alin. (1) lit.j), art. 187 
alin. (2), art. 193 alin. (2), art. 195 alin.
(2), art. 202, art. 204 alin. (2), art. 207 
alin. (4), art. 210 alin. (2), art. 212 alin. 
(2), art. 224 alin. (4) lit. b), art. 470 alin. 
(7), art. 471 alin. (2) şi (3), art. 474 alin.
(7) lit. a), art. 475 alin. (3) şi (5), art. 481 
alin. (2) lit. a), art. 485 alin. (1) lit. f), art. 
494 alin. (6) şi (12), art. 495 lit. a), b), c) şi 
d);

4 modificări prin O.U.G. nr. 57/2015 M. Of. nr. 923/11 dec. 2015 modifică art. 153 alin. (1) lit. m), art. 160
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit alin. (1), art. 168 alin. (9) şi art. 254 
din fonduri publice In anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
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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) lit. d), art. 101 
alin. (9), art. 168 alin. (7), ari. 224 alin.
(5), art. 263 lit.f), art. 307 alin. (6), art. 
331 alin. (2) lit. g), art. 360 alin. (6), art.
361, art. 402 alin. (10) şi (îl), art. 403 
alin. (2), art. 404 alin. (2) şi (5), art. 406 
alin. (1) lit. 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) lit. a), art. 455 alin. (2) şi (4), art. 457 
alin. (3), art. 458 alin. (1) lit. 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 lit. g_î) la alin. (2) al art. 13, 
alin. ( î l )  la art. 26, alin. (4) la art. 223, 
alin. (7) la art. 331, lit. 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

e modificări prin O.U.G. nr. 8/2016 M. Of. nr. 225/25 mar. 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. 520/11 iul. 2016

modifică ari. 495 lit. a)-c) şi e); 

introduce art. 495 1

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) lit. h), denumirea 
marginală a art. 162, art. 162, art. 168 
alin. (10)

8 modificări prin L. nr. 112/2016 M. Of. nr. 408/30 mai 2016
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

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. III, art. 180-183, art. 456 alin. (1) 
lit.s), art. 464 alin. (1) lit. s), art. 469 alin.
(1) lit. c), art. 476 alin. (1) lit. b), art. 477 
alin. (7), art. 485 alin. (1) lit. b), art. 495 
lit. g);

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 şl reglementarea unor măsuri financiar- 
fiscale

aprobată cu modificări şi L. nr. 136/2017 
completări prin

M. Of. nr. 440/14 iun. 2017

introduce pct. 3 la art. 60 (se aplică 
începând cu veniturile aferente lunii august 
2016) , lit. e) la art. I l l  alin. (2), alin.
(2_1) - (2_9) la art. I l l ,  lit. a_J) la art.
114 alin. (2), lit. h) la art.291 alin. (2) ( se 
aplică începând cu data de 1 august 2016)

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

aprobată cu completări prin L. nr. 26/2017 M. Of. nr. 210/28 mar. 2017

introduce alin. (5) la art. 456, alin. (5) la 
art. 464 şi alin. (5) la art. 469
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i i  modificări prin O.U.G. nr. 84/2016 M. Of. nr. 977/6 dec. 2016
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

modifică art. 7peí. 39, art. 11 alin. (6)-(9), 
art. 22 alin. (Í), art. 25 alin. (4) Iii. e), art. 
48 alin. (5), art. 81 alin. (1), art. 132, art. 
305 alin. (5), art. 316 alin. (i I) lit. g), art. 
316 alin. (12) lit. a), art. 317 alin. (1), (2), 
(8), (10) şi (îl), art. 325 alin. (3), art. 456 
alin. (5) partea introductivă şi lit. b), art. 
464 alin. (5) partea introductivă şi lit. b) şi 
art. 469 alin. (5);
introduce alin. (5_1) şi (5_2) la art. 16, 
alin. (9) la art. 25, lit. h) şi i) la art. 28 alin. 
(3), alin. (5_1) şi (5_2) la art. 48, lit. o_l) 
la art. 62, alin. (4_1) la art. 68, lit. 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_î) la art. 191, alin. (7_î) la art.
¡99, alin. (2_1) la art. 200, alin. (7) la art. 
207, alin. (2_î) la an. 208, alin. (5) la an. 
214, alin. (2_1) la art. 215, lit. f) la art. 268 
alin. (9), alin. (5_1) la art. 305, art. 315_1 
şi lit. f) la art. 325 alin. (1); 
abrogă art. 22 alin. (11), art. 316 alin. (11) 
lit. b) şi art. 329;
suspendă aplicarea prevederilor art. 324 
alin. (4)— (6) până la data de 31 decembrie 
2019.

12 modificări prin O.U.G. nr. 3/2017 M. Of. nr. 16/6 ian. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal

aprobată cu modificări şi L. nr. 177/2017 M. Of. nr. 584/21 iul. 2017 
completări prin

modifică art. 47 lit. c), art. 51 alin. (1) lit. 
a), art. 52 alin. (1), art. 78 alin. (2) lit. a) 
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. 
0);
introduce art. 22_1, alin. (7) la art. 48, pct.
4 la art. 60;
abrogă art. 51 alin. (1) lit. 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) lit. e) şi art. 169 
alin. (7)-(10)

14 modificări prin O.U.G. nr. 9/2017 M. Of. nr. 79/30 ian. 2017 modifică art. 8 şi art. 3 4 alin. (4);
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare in anul introduce lit. r_l) la art. 76 alin. (2), lit. ţ)

2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi \a arţ ¡4 2  art 8 1 şi alin (5) la art 3 4 
completarea unor acte normative —  —

aprobată cu modificări şi L. nr. 115/2017 M. Of. nr. 403/29 mai 2017 
completări prin
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îs completat prin

ie modificări prin

17 modificări prin

îs modificări prin

îs modificări prin

20 modificări prin

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

L. nr. 26/2017 M. Of. nr. 210/28 mar. 2017 introduce lit.h_l) la art. 453

L. nr. 61/2017 M. Of. nr. 266/14 apr. 2017 abrogă art. 133 alin. (7) la data de 1
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ianuarie 2018 
nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal

L, nr. 107/2017 M. Of. nr. 376/19 mai 2017 modifică art. 456 alin. (1) lit. d)
Lege pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal

L. nr. 136/2017 M. Of. nr. 440/14 iun. 2017 modifică art. 60pct. 3 şi art. 423 alin. (3);
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului introduce art. 448_î şi 448_2 
nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

L. nr. 177/2017 M. Of. nr. 584/21 iul. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

aprobă O. U. G. nr. 3/2017 şi modifică art.
22 alin. (4), art. 25 alin. (4) lit. c), art. 48 
alin. (3), art. 53 alin. (1) lit. e), art. 54, art.
55 alin. (3), art. 76 alin. (4) lit. t), art. 78 
alin. (2) lit. a), art. 125 alin. (1) ultima teză 
şi alin. (7), art. 139 alin. (1) lit. o), art. 155 
alin. (1) lit. d), art. 169 alin. (I) lit. c), art. 
¡69 alin. (3) - (3_2), art. 171 denumirea 
marginală şi alin. (2), art. 174 alin. (1) lit. 
d), art. 179 alin. (1) lit. c), art. 281 alin. (1) 
şi (8), art. 286 alin. (1) lit. c), art. 287 lit. 
d), art. 316 alin. (8), alin. (9), alin. (11) lit. 
h). alin. (12) partea introductivă şi lit. e), 
art. 336 pct. 4, art. 342 alin. (1) şi (2), art. 
359, art. 369 alin. (5), art. 371 alin. (1), 
art. 374 alin. (2), art. 377alin. (3) şi (4), 
art. 379 alin. (1), art. 380partea 
introductivă, art. 382 alin. (2), art. 385 
alin. (2) şi (4), art. 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 VIII; 
introduce lit. k) la art. 13 alin. (2), alin. (2) 

la art. 47, alin. (8) la art. 48, alin. (5_1) la 
art. 107, lit. a_2) şi a_3) la art. 114 alin.
(2), alin. (1 _l) la art. 115, alin. (8_1) la 
art. 125, lit. 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. I, art. 487_1;

abrogă art. 281 alin. (9), art. 316 alin. 
(19), art. 360, art. 361, art. 363 alin. (4)

O.G. nr. 4/2017 M. Of. nr. 598/25 iul. 2017
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 140; 
introduce alin.(3) la art. 158
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Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

aprobată cu modificări şi L. nr. 72/2018 M. Of. nr. 260/23 mar. 2018 
completări prin

21 modificări prin O.G. nr. 25/2017 M. Of. nr. 706/31 aug. 2017

22 rectificare

modifică art. 76 alin. (4) lit. o), art. 116 
alin. (I), art. 142 lit. s) pct. 6, art. 235, art. 
236, art. 237, anexa nr. 1;

introduce lit. n) la art. 25 alin. (3), art. 
67_l, alin. (8_1) la art. 85, alin. (4 1 ) la 
art. 86

M. Of. nr. 730/11 sep. 2017 rectifică anexa nr. 1 la titlul VIII
RECTIFICARE

23 modificări prin L. nr. 196/2017 M. Of. nr. 778/2 oct. 2017
Lege pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 465 alin. (2) partea 
introductivă, alin. (3) şi alin. (6) partea 
introductivă;
abrogă art. 465 alin. (2_1)

24 modificări prin L. nr. 209/2017 M. Of. nr. 875/7 nov. 2017
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică, la 1 ian. 2018, art. 456 alin. (2) 
lit. a) şi art. 464 alin. (2) lit. i);

introduce lit. x) la art. 456 alin. (1), lit. z) la 
art. 464 alin. (1) şi lit. s) la art. 464 alin. (2)
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25 modificări prin O.U.G. nr. 79/2017 M. Of. nr. 885/10 nov. 2017 modifică art. 2 alin.(2), art. 25 alin. (3)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii lit.h), art. 25 alin. (4) lit. p), art. 47 alin. (1) 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal uLc)> art. 51 alin. (5) şi (6), art. 52, art. 54,

art. 60 pct. 2, art. 64 alin. (1) partea 
introductivă, art. 68 alin. (4) lit. i) şi alin.
(5) lit. k) şi l), art. 72 alin. (2), art. 73 alin.
(2), art. 75 alin.(l), art. 76 alin. (2) lit. 
r_l), art. 77 alin. (2) şi (3), art. 78 alin. (2) 
lit. a) partea introductivă şi lit.b), art. 84 
alin. (8), art. 85 alin. (6), art. 86 alin. (4) şi
(6), art. 97 alin. (1) - (3) primele teze şi 
alin. (5), art. 99, art. 100, art. 101 alin. (2) 
şi alin. (9) prima teză, art. 107 alin. (1), 
art. 110 alin. (1), art. 115 alin. (1), art. 116 
alin.(l) şi alin. (2) partea introductivă, art. 
123 alin. (1) partea introductivă, art. 130 
alin. (3), art. 132 alin. (2), art. 137 alin. (I) 
partea introductivă, art. 138, art. 139 
denumirea marginală, alin. (1) partea 
introductivă şi alin. (4), art. 140, art. 141 
lit. b), art. 142 lit. ţ), art. 143 alin. (2) 
prima teză şi alin. (5), art. 145 alin. (1) 
partea introductivă, art. 146 alin. (1), (3),
(4), (5), (6), (7) şi (8), art. 147 alin. (10),
(12), (15) şi (18). titlul secţiunii a 5-a a 
capitolului II al titlului V, art. 148, titlul 
secţiunii a 6-a a capitolului II al titlului V, 
art. 151, titlul capitolului III al titlului V, 
art. 153 alin. (1) lit. a), art. 154 alin. (1) lit. 
a), h), 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 
marginală şi alin. (I) partea introductivă, 
titlul secţiunii a 4-a a capitolului III al 
titlului V, art. 168 denumirea marginală şi 
alin.(I), (3), (4), (5) şi (8), art. 169 alin. (1),
(3) şi (3_2), titlul secţiunii a 5-a a 
capitolului III al titlului V, art. 170, titlul 
secţiunii a 6-a a capitolului III al titlului V, 
art. 174, titlul secţiunii a 10-a a capitolului 
III al titlului V, art. 180, art. 449 alin. (3) 
lit. b), tabelul de la art. 470 alin. (5), 
tabelul de la art. 470 alin.(6), art. 493 alin.
re 

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, lit. h) - p) la art. 
154 alin. (1), alin.(5_l) la art. 168, 
capitolul IX  cu art. 220_1 - 220f i  după 
cap. VIII al titlului V, alin. (8) la art. 297, 
alin. (3) la art. 502;

abrogă art. 27, art. 47 alin. (1) lit. a) şi b), 
art. 48 alin. (4), (5), (5_1), (5_2) şi (6), art.

I  90, art. 145 alin. (3), art. 147 alin. (2), art.
149, art. 152, art. 153 alin. (1) lit. g) - o), 
art. 158 - 167, art. 168 alin. (6) şi alin. (9) - 
(9_3), 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, cap. Val titlului Vcu art. 192-
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200, cap. VI al titlului V cu art.201- 208, 
cap. VII cu art. 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 In Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

aprobată prin L. nr. 104/2018 M. Of. nr. 402/10 mai 2018

prorogă, pentru anul 2018, termenele 
prevăzute la art. 148 alin. (3), precum şi la 
art. 170 alin. (4) până la 15 aprilie 2018

27 modificări prin O.U.G. nr. 3/2018 M. Of. nr. 125/8 feb. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare 

aprobată prin L. nr. 276/2018 M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018

modifică art. 139 alin. (1) lit. o), art. 143 
alin. (4), art. 144 şi art. 168 alin. (5_1); 
introduce alin. (5_4) la art. 146

28 modificări prin L. nr. 72/2018 M. Of. nr. 260/23 mar. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

aprobă cu modificări şi completări O. G. 
25/2017 şi modifică art. 68 alin. (5) lit. h), 
art. 68 alin. (7) lit. d), art. 76 alin. (3) lit. 
g), art. 76 alin. (4) lit. t), art. 78 alin. (2) lit. 
a) pct. (iv), art. 142 lit. s) pct. 6, art. 310 
alin. (1);

introduce alin. (10) la art. 25; 
abrogă art. 25 alin. (3) lit. n)

29 modificări prin O.U.G. nr. 18/2018 M. Of. nr. 260/23 mar. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată cu completări prin L. nr. 145/2018 M. Of. nr. 515/22 iun. 2018

modifică art. 67 alin. (1), art. 67_1, art. 68 
alin. (1), art. 69 alin. (I), (2), (5), (6) şi (9), 
art. 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), 
art. 88, art. 96 alin. (2) partea introductivă 
şi alin. (3) lit. b) şi c), art. 102 alin. (2), art.
106 alin. (4), art. 107, art. 116 alin. (1) 
partea introductivă şi alin. (2) lit. 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, 
lit. a), h) şi i) şi alin. (2), art. 155, art. 170, 
art. 174, titlul secţiunii a 10-a a cap. HI al 
titlului V, art. 180, art. 182, art. 183, art.
230 alin. (5) lit. e) şi f), art. 231 alin. (1);

introduce lit. a_l la art. 60 pct. 1, lit. a_l) 
la art. 61, lit. a_l la art. 64 alin. (1), 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. 120_1, alin. (13) - (19) la art. 133, lit. 
b l )  la art. 137 alin. (1), lit. h_l la art. 154 
alin. (1), lit. i) la art.223 alin. (2);

abrogă art. 67 alin. (3), art. 68 alin. (5) lit. 
I), art. 74, art. 75, art. 85 alin. (5), art. 110 
alin. (7) - (13), art. 116 alin. (6), art. 130 
alin. (5) şi (6), art. 131 alin. (5), art. 181, 
art. 223 alin. (1) lit. n), art. 224 alin. (4) lit. 
a)
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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 M. Of. nr. 44/17 ian. 2019 
completări prin

30 modificări prin O.U.G. nr. 25/2018 M. Of. nr. 291/30 mar. 2018 modifică art. 51 alin. (4), art. 68 alin. (1), 
art. 72 alin. (8), (9) şi (10), art. 79 alin. (1) 
şi (4), art. 82 alin. (6), art. 102 alin. (}), 
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) lit. a), art.
174 alin. (2), (3), (4), (5) şi (7), art. 174 
alin. (13) lit. a), art. 180 alin. (3) şi art. 342 
alin. (9) şi (10);
introduce lit. d) la art. 22 alin. (8), alin. (3) 
la art. 42, alin. (3_1) la art. 48, alin. (1 _!)- 
(1_4) la art. 56, art. 68_I, 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. 
(]) şi alin. (4) la art. 484; 
abrogă art. 231 alin. (2) şi titlul VI 
„Impozitulpe veniturile obţinute din 
România de nerezidenţi şi impozitul pe 
reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în 
România ", cap. IV„Modul de impozitare a 
veniturilor din economii obţinute din 
România de persoane fizice rezidente în 
state membre şi aplicarea schimbului de 
informaţii în legătură cu această categorie 
de venituri", cu art. 238—254

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) lit. t), art. 464 
alin. (1) lit. t) şi art. 469 alin. (1) lit. 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
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

modifică art. 456 alin. (1) lit. s), art. 464 
alin. (1) lit. s) şi art. 469 alin. (1) lit. c); 
introduce art. 294 1, alin. (7_1) la art. 
460 şi alin. (7_1) la art. 465

33 modificări prin O.U.G. nr. 63/2018 M. Of. nr. 602/13 iul. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind compensarea unor creanţe 
reciproce între statui 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

termenul prevăzut la art. 133 alin. (13) lit.
a), alin. (14) lit. a), alin. (15) lit. a), art.
151 alin. (4) şi art. 174 alin. (4) se prorogă 
până la data de 31 iulie 2018

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) lit. 
g);

introduce lit. i) la art. 291 alin. (2)

35 completat prin L. nr. 198/2018 M. Of. nr. 646/25 iul. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

introduce lit. q) la art. 154 alin. (I)
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Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 13/2019 M. Of. nr. 28/10 ian. 2019 
completări prin

36 modificări prin O.U.G. nr. 89/2018 M. Of. nr. 854/9 oct. 2018 modifică art. 21 lit. b) şi c), art. 133 alin. 
(15), art. 29î alin. (3) lit. b);

introduce alin. (8) la art. 19, lit. d)-f) la 
art. 291 alin. (3);

37 modificări prin L. nr. 276/2018

abrogă art. 291 alin. (2) lit. d) şi fi

M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018 aprobă O.U.G. nr. 3/2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

3s modificări prin L. nr. 285/2018 M. Of. nr. 1028/3 dec. 2018 modifică art. 453 lit. b)
Lege pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

39 completat prin L. nr. 354/2018 M. Of. nr. 1110/28 dec. 2018 introduce nr. crt. 14 la art. 105 alin. (2)
Lege pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

40 modificări prin 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. 220_3, 
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. lit. c) la art. 
133 alin. (15), alin. (Î5_I) la art. 133, art. 
138_I, lit. r) la art. 139 alin. (1), alin.
(5_5) la art. 146, lit. r) la art. 154 alin. (1), 
lit. t) la art. 157 alin. (I), lit. I) 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 modificări prin L. nr. 13/2019 M. Of. nr. 28/10 ian. 2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 89/2018 şi modifică art. 456 alin. (1) lit. 
S):
introduce lit. g) - j)  la art. 291 alin. (3), 

alin. (3) - (6) la art. 351, lit. s) la art. 456 
alin. (2), alin. (3_1) la art. 456
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42 modificări prin

43 rectificare

44 modificări prin

45 modificări prin

46 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 art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 3, art.
25 alin. (4) lit. i), art. 40_2 alin. (I), (3), (4) 
şi (7), art. 40_5 alin. (4), art. 41 alin. (7), 
art. 56 alin. (1_I), art. 56 alin. (1_4) lit. b), 
art. 68_1 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 82 
alin. (6), art. 115 alin. (I), art. 116 alin.
(1), art. 116 alin. (2) lit. a), art. 123 alin.
(3) şi (4), art. 287 lit. d), art. 291 alin. (3) 
lit. c) pct. 3, art. 348 alin. (1); 
introduce alin. (4_1) la art. 25. lit. e_l) la 
art. 53 alin. (1), alin. (6) la art. 78. alin.
(12) la art. 101, lit. m) la art. 114 alin. (2), 
lit. 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)

M. Of. nr. 44/17 ian. 2019
RECTIFICARE

rectifică art. 138_1 alin. (1)

O.U.G. nr. 15/2019 M. Of. nr. 204/14 mar. 2019 
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene 

aprobată prin L. nr. 227/2019 M. Of. nr. 945/26 nov. 2019

prorogă pentru anul 2019, termenul de 15 
martie inclusiv prevăzut pentru depunerea 
Declaraţiei unice privind impozitul pe venit 
şi contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice, până la data de 31 iulie 
2019 inclusiv;
prorogă pentru anul 2019, 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 pentru anul 2019, 
termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la 
ari. 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) lit. a) pentru acordarea 
bonificaţiei, până la data de 31 iulie 2019 
inclusiv.

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) lit. a) şi art. 314 alin. (3); 
introduce art. 274_1, alin. (8) - (12) la art. 
278, lit.f) la art. 286 alin. (1) şi lit. d) la 
art. 319 alin. (5)

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. III 
titlu V, art. 180 denumirea marginală, art. 
180 alin. (2) şi (3), art. 182; 
introduce lit. s) la art. 139 alin. (1), lit.c) la 

art. 180 alin. (1); 
abrogă art. 142 lit.t)
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47 modificări prin

48 modificări prin

49 modificări prin

50 modificări prin

51 modificări prin

52 modificări prin

53 modificări prin

54 modificări prin

55 modificări prin

56 modificări prin

Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale introduce lit. k) la art. 29} alin. (3)
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

O.U.G. nr. 31/2019 M. Of. nr. 403/23 mai 2019 modifică art. 291 alin. (2) lit. e);

O.U.G. nr. 35/2019 M. Of. nr. 427/30 mai 2019 abrogă art. î 22 alin. (5)
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 M. Of. nr. 254/12 mar. 2021

O.U.G. nr. 43/2019 M. Of. nr. 507/21 iun. 2019 modifică art. 60pct. 5
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul 
investiţfiilor

L. nr. 156/2019 M. Of. nr. 625/26 iui. 2019 modifică art. 25 alin. (4) lit. i) pct. 1
Lege pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal

L. nr. 172/2019 M. Of. nr. 815/8 oct. 2019 modifică art. 270 alin. (3) lit. b), art. 316
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal alin. (9) şi art. 316 alin. (11) lit. h);

abrogă art. 270 alin. (4) lit. c)

L. nr. 179/2019 M. Of. nr. 829/11 oct. 2019 modifică art. 7pct. 15
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

L. nr. 185/2019 M. Of. nr. 848/18 oct 2019 modifică art. 456 alin. (1) lit. s), art. 464
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul alin. (1) lit. s) şi art. 469 alin. (1) lit. c)
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

L. nr. 263/2019 M. Of. nr. 1054/30 dec. 2019 modifică art. 146 alin. (8), art. 168 alin. (8)
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi anexa nr. 1 titlul VIII nr. crt. 10-12;

abrogă art. 146 alin. (5_I)-(5_5), art. 168 
alin. (5_1)

O.U.G. nr. 89/2019 M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019 modifică art. 343 alin. (5) şi anexa nr. 1 de
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 51_1 alin. (1) şi la titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale
(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 
privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte 
normative

O.U.G. nr. 1/2020 M. Of. nr. 11/9 ian. 2020 modifică art. 342 alin. (1) şi (2) începând
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi cu anul 2020. 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative
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57 modificări prin O.G. nr. 6/2020 M. Of. nr. 72/31 ian. 2020
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare

modifică art. 13 alin. (2) lit. j), art. 40_6, 
art. 267 alin. (2) şi (3), art 294 alin. (2) lit.
a), art. 324 alin. (4) şi (5), art. 325 alin. (2); 
introduce lit.f) şi g) la art. 13 alin. (1), pct. 

4_1 la art. 40_1, pct. 11-13 la art. 40_1, 
art. 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) lit. j)  şi g); 

suspendă aplicarea art. 324 alin. (4)-(6) 
până la data de 31 dec. 2022

58 modificări 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, termenul 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), pentm  
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 lit. I) 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 financiar-fiscale

modifică art. 437;
introduce alin. (1J5) la art. 56, lit. u) la 

art. 76 alin. (4), lit. u) la art. 142;

ei modificări prin O.U.G. nr. 69/2020 M. Of. nr. 393/14 mai 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea 
unor măsuri fiscale

modifică art. 121, art. 151 alin. (22) - (24), 
art. 168 alin. (5), art. 174 alin. (22), art. 
316 alin. (9);
introduce lit. f_ I) la art. 153 alin. (1), art. 
157_1, alin. (1 _1) şi (1_2) la art. 168, alin. 
(23) şi (24) la art. 174; 
abrogă art. 151 alin. (26)

B2 completat prin O.U.G. nr. 70/2020 M. Of. nr. 394/14 mai 2020 introduce alin. ( î l )  la art. 25
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor 
acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 179/2020 M. Of. nr. 755/19 aug. 2020 
completări prin

63 modificări prin L. nr. 68/2020 M. Of. nr. 443/26 mai 2020 modifică art. 456 alin. (1) lit. h)
Lege pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal
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s* completat prin

es completat prin

ee modificări prin

67 modificări prin

e» completat prin

69 modificări prin

70 modificări prin

71 modificări prin

72 modificări prin

73 rectificare

Lege pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

L. nr. 104/2020 M. Of. nr. 588/6 iul. 2020 introduce lit. e) la art. 60pct. 1

L. nr. 131/2020 M. Of. nr. 623/15 iul. 2020 introduce lit. d) la art. 270 alin. (8)
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

L. nr. 153/2020 M. Of. nr. 659/24 iul. 2020 modifică art. 118 alin. (2) lit.b);
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 introduce lit. t) la art. 25 alin. (4), alin.
privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr. (j 6) şi (1 7) la art. 56, alin. (1 1) la art.
170/2016 privind impozitul specific unor activităţi ţ ^ .  ~ ' ' ~ '

abrogă art. 53 alin. (3)

L. nr. 155/2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind 
modificarea şi completarea altor acte normative

modifică art. 137 alin. (1) lit. b); 
introduce pct. 6 la art. 60, lit.j) la art. 122 

alin. (4), lit. d) la art. 319 alin. (10). alin. 
(1_1) la art. 321

M. Of. nr. 665/27 iul. 2020

O.U.G. nr. 181/2020 M. Of. nr. 988/26 oct. 2020 introduce alin. (4_2) la art. 68, lit. v) la art. 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 76 alin. (4) şi Ut. v) la art. 142 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru prorogarea unor termene

L. nr. 230/2020 M. Of. nr. 1030/4 nov. 2020 modifică art. 456 alin. (4) şi art. 464 alin.
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (4) la data de 1 ianuarie 2021

L. nr. 239/2020 M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020 modifică art. 25 alin. (3) lit.b)pct. 2 şi alin.
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 (9), art. 28 alin. (3) Ut. h) şi i), art. 62 lit. 
privind Codul fiscal 0j )  art ¿g alin. (4_1);

introduce pct. 2 1 la art. 25 alin. (3) lit. b), 
Ut. i i ) şi i 2) la art. 25 alin. (4), lit. v) la 
art. 76 alin. (4)

L. nr. 241/2020 M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020 modifică art. 459 alin. (1)
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal

L. nr. 248/2020 M. Of. nr. 1079/13 nov. 2020 modifică art. 291 alin. (3) Ut. c) pct. 3
Lege pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

M. Of. nr. 1101/18 nov. 2020 rectifică articolul unic pct. 8 din L. nr. 
RECTIFICARE 239/2020 (referitor la completarea art. 76

alin. (4) cu lit. x), în loc de lit. v))
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74 modificări prin

75 modificări prin

Lege pentru completarea art. 1 alin. (2) al Legii nr. 491/2003 
privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele 
stupului şi pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal

L. nr. 258/2020 M. Of. nr. 1110/20 nov. 2020.

L. nr. 262/2020 M. Of. nr. 1112/20 nov. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 103 alin. (1) lit. a)

modifică art. 25 alin. (4) lit. i) şi art. 56 
alin. (1_1);
introduce alin. (1_1) la art. 22
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76 modificări prin
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

L. nr. 296/2020 M. Of. nr. 1269/21 dec. 2020 modifică art. 7pct. 18, pct 26 lit. d), pct. 37 
şi 40, an. 12 lit.h), i), m) şi s), art. 13 alin. 
(1) lit. c), art. 14 lit. a), art. 22 alin. (2), (4) 
şi (5), art. 25 alin. (4) lit. 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) lit.a), art. 53 alin. (2) lit. b), art. 54. art. 
59 alin. (2), art. 60 pct. 6, art. 66, art. 68 
alin. (2) lit. c), art. 76 alin. (2) lit. p), prima 
teză a alin. (3), alin. (4) lit. a), (t) şi (u), art. 
78 alin. (1), (2) lit. a), pct. ii), alin. (4) şi
(5), art. 83 alin. (3) - (5), art. 84 alin. (II), 
art. 85 alin. (1) - (4) şi (6), art. 87, art. 89 
alin. (2), art. 92, art. 94 alin. (3), art. 96 
alin. (3) lit. 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) lit. I), art. 115 
alin. (2), art. 116 alin. (2) lit. b) şi alin. (3), 
art. 118 alin. (2) partea introductivă şi lit.
b), art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (6), art.
122 alin. (4) lit. a), art. 123 alin. (1) şi (3), 
art. 125 alin. (1) lit. b) şi alin. (4), art. 131 
alin. (3) lit. b), art. 132 alin. (2), art.
135_1, art. 138_1 alin. (1), art. 139 alin.
(1) lit. i), art. 140 alin. (2), art. 142 lit. b) şi 
u), 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) lit. a), b), d) şi r), art. 154 alin.
(2), art. 155 alin. (2), art. 157 alin. (1) lit. 
k), art. 168 alin. (7) şi (7_1), art. 169 alin.
(3) şi (3_2), art. 170 alin. (2) lit. e). art. 174 
alin. (10), art. 183, art. 220_4 alin. (1) lit. 
g), art. 220_7 alin. (2), art. 223 alin. (1) lit. 
j) şi o), alin. (2) partea introductivă, b), e) 
şi g), art. 224 alin. (9), art. 227 alin. (1), 
art. 228 lit. a) şi b), art. 229 alin. (1) lit. c), 
art. 230 alin. (2) şi alin. (5) lit. e) şi j), ari.
231 alin. (1), art. 270 alin. (3) lit. b) şi alin.
(7), art. 282 alin. (3) lit. a), art. 291 alin.
(3) lit. c) pct. 3, art. 295 alin. (1) lit. a) pct.
1 -5 ,  art. 297 alin. (7) lit. b), art. 301 alin.
(2), art. 303 alin. (3) - (5), art. 326 alin.
(4), art. 331 alin. (2) lit. 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) lit. 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 lit. b), art. 456 alin. (1) lit. h) 
şi s), an. 458 alin. (1) lit. a) şi c), art. 459 
alin. (3), art. 460 alin. (5) lit. d) şi alin. (6),
(8) şi (9), art. 461 alin.(6) şi (9), art. 462 
alin. (2), art. 464 alin. (2) lit. g), art. 466 
alin. (6), art. 467 alin. (2), art. 469 alin. (1) 
lit.i), an. 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, lit. 
f_ l)  la art. 25 alin. (4), alin. (4) şi (5) la 
art. 29, alin. (2_1) la art. 31, cap. IV_1
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cuprinzând aii. 42_1- 42_11, alin. (5) - (7) 
la art. 45, lit. n) la art. 53 alin. (1) alin. 
(2_î) la art. 59, lit. k_l) 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) şi y) la art.
76 alin. (4), alin. (2_l) la art. 78, alin.
(2_1) şi (2_2) la art. 82, alin. (2JI) la art.
83, alin. (3_1) la art. 84, alin. (4 J )  - (4_9) 
la art. 85, lit. a_l) la art. 93 alin. (2), alin.
(3) şi (4) la art. 100, nr. cri. 15 la art. 105 
alin. (2), lit. a_4 la art. î  14 alin. (2), 
lit.k_l) şi n) la art. 114 alin. (2), alin. (1_2) 
la ari. 115, alin. (3_2) şi (3_3) la art. 116, 
alin. (9) la art. 120, alin. (1_2) şi (8) la ari. 
123, alin. (3_1) la art. 130, alin. (15_2) - 
(15_8) şi alin. (20) la ari. 133, ari. 135_2, 
art. 139_ 1, pct. 7 la art. 142 lit. s), lit. w) - 
z) la ari. 142, alin. (9_2) şi (12) la art. 146, 
alin. (1_1) şi (3_2) la art. 147, art. 147_1, 
alin. (7_1) şi (19 1) la art. 151, ari. 157_2, 
alin. (2_î) şi (11) la art. 168, alin. (1_1) la 
art. 169, ari. 169_1, alin. (7_1), (10_1) şi 
(I8_ 1) la ari. 174, alin. (2_1) la art. 220_6, 
alin. (1__1) la art. 220_7, lit. c l) la art.
224 alin. (4), alin. (2) la art. 228, alin. (8) 
la art. 230, alin. (1 _ l) la art. 270, lit. f) la 
art. 287, alin. (6_1) şi (6_2) la art. 316, 
alin. (4_1) la art. 326, lit. I) la art. 331 alin.
(2), alin. (6_l) la art. 340, lit. e) la art. 345 
alin. (2), lit. y) la art. 456 alin. (1), alin. 
(6_I) la ari. 456, alin. (12_1) la art. 461, 
alin. (4_î) 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. (î_ l) la art. 491, ari. 495_2; 
abrogă art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 2 / ,  art. 
51 alin. (2) şi (3), art. 85 alin. (8_î), ari.
86, art. 123 alin. (1_1), art. 169 alin. (3_1), 
art. 174 alin. (12) - (14), art. 223 alin. (2) 
lit. c) şi h), art. 494 alin. 10 lit.c) şi alin.
(11); în cuprinsul titlului IV  —  „Impozitul 
pe venit ” şi al titlului V—  „ Contribuţii 
sociale obligatorii” din Legea nr.
227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau în alte acte normative, 
termenul de: 15 martie, inclusiv, pentru 
depunerea declaraţiei unice privind 
impozitul pe venit şi contribuţii sociale 
datorate de persoane fizice, precum şi 
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 formularului 230 „ Cerere 
privind destinaţia sumei reprezentând până 
la 3,5% din impozitul anual datorat” la art.
123 alin. (4) şi art. 123_1 din titlul IV —  
„Impozitulpe venit” al Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi în alte 
acte 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
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Tf modificări prin

78 modificări prin

79 modificări prin

alin. (2) lit a), art. 94 denumire articol şi 
alin. (6), art. 96 denumire articol şi alin. 
(1), art. 98 şi art. 119 alin. (1) se 
înlocuieşte sintagma „aurfinanciar” cu 
„ aur de investiţii ” .

O.U.G. nr. 226/2020 M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020 modifică art. 318 alin. (1) şi art. 326 alin.
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi (4) lit. d) 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

O.U.G. nr. 13/2021 M. Of. nr. 197/26 feb. 2021 modifică art. 25 alin. (4) lit.f_î), art. 76 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (4) lit. a), art. 78 alin. (1), art. 78 alin. 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. (2_1) Ut. b), art. 107 alin. (5), art. 142 lit. 
82/1991 b), art. 146 alin. (2_l), art. 168 alin. (2_1),

art. 220_6 alin. (2_1), art. 282 alin. (3) lit.
b), art. 282 alin. (4) lit. c) şi d), art. 282 
alin. (5), art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3, art. 
324 alin. (12), alin. (14) partea 
introductivă şi alin. (16); 
introduce alin. (15_7) la art. 133
Nota: 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 infrarea în vigoare a 
art. Ipct. 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. f pct. 160 din Legea 
nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.

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) lit. c), art. 297 
alin. (3), art. 303 alin. (5), art. 325 alin. (2); 
introduce alin. (1__3) la art. 123, alin.

(1_2) la art. 325, alin. (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) lit. i_l) şi i_2), art. 76 alin. (4) lit. 
x) şi art. 142 lit. z)
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t 80 modificări prin
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal

O.U.G. nr. 59/2021 M. Of. nr. 630/28 iun. 2021 modifică art. 266 alin. (1) pct. 35, art. 268 
alin. (9) lit. b), art. 275 alin. (2) - (6), art. 
293 alin. (1) lit. d), art. 297 alin. (4) lit. c), 
art. 307 alin. (6), art. 314, art. 315, art. 
316 alin. (5), art. 319 alin. (5) lit. d), art. 
319 alin. (6) lit. b);
introduce pct. 36 la art. 266 alin. (1), alin.
(15) şi (16) la art. 270, alin. (12) la art. 
275, art. 278_1, alin. (11) la art. 282, art. 
292_I, lit. d_l) la art. 293 alin. (I), art. 
315 2 - 315_4, lit. c) la art. 316 alin. (6), 
art. 321 1;
abrogă art. 275 alin. (7) şi (8), art. 278 

alin. (8) - (12)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul.

Ordonanţă privind regimul juridic ai contravenţiilor
aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 180/2002 M. Of. nr. 268/22 apr. 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)- 
(5))

1 rectificare M. Of. nr. 584/18 sep. 2001 rectifică art. 26 alin. 1
Rectificare

O.G. nr. 2/2001 M. Of. nr. 410/25 iul. 2001

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 M. Of. nr. 418/17 iun. 2002

modifică art. 39 alin. (2)

3 modificări 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

modifică art.I, art.2 alin.(I)-(3), art.4, art.5 
alin.(5), art.8, art.22 alin.(l), art.28 
alin.(î), art.34 alin.(2); introduce alin.(5) 
la art.2, alin.(6) şi (7) la art.5; abrogă 
art.20 alin. (2)

4 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
Ordonanţă privind colectarea creanţelor bugetare 

aprobată cu modificări şi L. nr. 79/2003 M. Of. nr. 193/26 mar. 2003
completări prin

e 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 la 1 ian. 2003 art. 14 alin. (2)

abrogă art. 16 alin. (2)-(4)

7 modificări prin O.U.G. nr. 108/2003 M. Of. nr. 747/26 oct. 2003
Ordonanţă de urgenţă pentru desfiinţarea închisorii 
contravenţionale

aprobată prin L. nr. 28/2004 M. Of. nr. 214/11 mar. 2004

la intrarea în vigoare a Legii de revizuire 
a Constituţiei modifică art. 5 alin. (2) lit. c), 
art.6, art.9, art. 10 alin. (2), art.îl alin. (4); 
abrogă art.5 alin. (2) lit. d), art. 14 alin. (3), 
art. 22, art.43, art.45

s modificări prin L. nr. 28/2004 M. Of. nr. 214/11 mar. 2004 aprobă O.U.G. nr.108/2003
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 108/2003 pentru desfiinţarea închisorii contravenţionale

s modificări prin L. nr. 526/2004 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. 
( î _ î )  la art. 16

completat prin O.G. nr. 8/2006 M. Of. nr. 78/27 ian. 2006
Ordonanţă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

aprobată cu modificări prin L. nr. 353/2006 M. Of. nr. 640/25 iul. 2006

introduce alin. (3) la art. 28 şi art. 50_ î
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i i  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 ari. 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 inti’oduce alin.(3) - (6) la art.9, art.39_î
Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor

13 modificări prin L. nr. 353/2006 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

aprobă cu modificări O.G. nr. 8/2006 şi 
modifică art. 28 alin. (3) partea introductivă; 
abrogă art.50_l

14 admisă excepţie D.C.C. nr. 953/2006 M. Of. nr. 53/23 lan. 2007 art. 32 alin. (1) 
de neconst. prin 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

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. (I) în măsura în 
care prin sintagma "nu se mai 
sancţionează"prevăzută în text se înţelege 
doar aplicarea sancţiunii cont? avenţionale, 
nu şi executarea acesteia (termenul se 
împlineşte la 11 iun. 2007, după care 
operează prevederile art. 147 alin. (l )din 
Constituţie)

ie admisă excepţie 
de neconst. 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

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 M. Of. nr. 887/29 dec. 2008 sintagma "cu acordul acestuia”din art. 9 
de neconst. prin Decizia nr. 1354 din 10 decembrie 2008 referitoare ia 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

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 (termenul se împlineşte la data de 12
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al febniarie 2009) după care averea-ă
contravenţiilor, precum şi art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) şi Jem ua[ aupa care operea.a
art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul dispoziţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie
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
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19 modificări prin L. nr. 293/2009 M. Of. nr. 645/1 oct. 2009 modifică art. 9 alin. (5), art. 39_1 alin. (2)
Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor

20 modificări prin L. nr. 202/2010 M. Of. nr. 714/26 oct. 2010 modifică art. 34 alin. (2)
Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 
proceselor

(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 L. nr. 76/2012 M. Of. nr. 365/30 mai 2012 modifică, la l  septembrie 2012, art. 9 alin.
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind (6), art. 13 alin. (2), art. 14, art. 32 alin. (1) 
Codul de procedură civilă ş j  q ) a r ţ 3 4  ̂ a r ţ 4 7 -

introduce alin. (2) la art. 36

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 prorogă termenul de intrare în vigoare a
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 
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

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

24 modificări prin L. nr. 214/2013 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013 aprobă cu modificări şi completări O.U.G.
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 4/2013
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

25 modificări prin O.U.G. nr. 80/2013 M. Of. nr. 392/29 iun. 2013 modifică art. 36
Ordonanţă de urgenţă privind taxele judiciare de timbru

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

aprobată prin L. nr. 86/2015 M. Of. nr. 282/27 apr. 2015

27 modificări prin O.G. nr. 5/2015 M. Of. nr. 78/29 ian. 2015 modifică art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2),
Ordonanţă pentru modificarea unor termene prevăzute de art. 26 alin. (3)
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor

aprobată prin L. nr. 179/2015 M. Of. nr. 481/1 iul. 2015

28 modificări prin L. nr. 179/2015 M. Of. nr. 481/1 iul. 2015 aprobă O.G. nr. 5/2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2015 
pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
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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 M. Of. nr. 581/20 iul. 2017

29 modificări prin O.U.G. nr. 41/2016 M. Of. nr. 490/30 iun. 2016 modifică art. 28 alin. (2) şi (3)

30 modificări prin L. nr. 203/2018 M. Of. nr. 647/25 iul. 2018
Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 
contravenţionale

modifică art. 8 alin. (3) şi (4), art. 16 alin. 
(I), art. 17, art. 18, art. 25 alin. (3), art. 26 
alin. (1) şi (3), art. 27, art. 28 alin. (1) şi 
art. 37;
introduce alin. (5) la art. 8 şi alin. (3_l) - 
(3 3) la art. 39

La data intrării In vigoare a prezentei legi, dispoziţiile din actele normative In 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 abroga.
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

O.U.G. nr. 23/2008 M. Of. nr. 180/10 mar. 2008

Ordonanţă de urgenţă privind pescuitul şi acvacultura
aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 317/2009 M. Of. nr. 708/21 oct. 2009

rectificare M. Of. nr. 236/27 mar. 2008 rectifică art. 2 pct. 32, art. 58 lit. a), art. 60
RECTIFICARE lit. b)

modificări prin O.G. nr. 15/2009 M. Of. nr. 598/31 aug. 2009 abrogă art. 4 alin. (2)
Ordonanţă privind unele măsuri pentru accelerarea absorbţiei 
sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru Pescuit

aprobată cu modificări şi L. nr. 369/2009 M. Of. nr. 821/30 nov. 2009 
completări prin

modificări prin L. nr. 317/2009 M. Of. nr. 708/21 oct. 2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

modifică art. 1 alin. (1) partea introductivă, 
alin. (2) lit. b),j) şij), art. 2 pct. 2, 3, 7-9,
11-13, 18, 24, 25, 27, 28, 29 şi 37, art. 3, 
art. 4 alin. (1), art. 7, titlul cap. III, titlul 
secţiunii 1, art. 8 partea introductivă şi lit. 
d) şi e), art. 9, art. 10 alin. (1) şi (4), art. 12 
alin. (1) şi (6), art. 13 alin. (1), art. 16, art. 
18, art. 20, titlul secţiunii a 5- a, art. 23, 
art. 24 partea introductivă şi lit. f), art. 25 
alin. (1), art. 28, art. 30 alin. (1), art. 31, 
art. 32 alin. (2), art. 34 alin. (2), art. 35 
alin. (3), art. 36, art. 39 alin. (1), art. 40 
alin. (I), art. 41, art. 42, art. 43 alin. (1) şi
(3), art. 44 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) partea 
introductivă, art. 45 alin. (4), art. 46, art.
47partea introductivă şi lit. c), art. 49, art. 
50, art. 51 alin. (1) partea introductivă şi 
lit. b), alin. (2) şi (4), art. 52 alin. (1) 
partea introductivă şi alin. (2), art. 54, art.
56 alin. (1) şi (3), art. 58, art. 59 partea 
introductivă şi lit. d), art. 60 lit. a)-d), art.
61 lit. a) şi b), art. 62 lit. a) şi b), art. 63 lit.
c) şi l), art. 64 partea introductivă şi lit. a),
c), d), g), j)  şi m), art. 65 alin. (1) lit. b), 
art. 66 alin. (1), art. 67 alin. (I), art. 70; 
introduce lit. I) la art. 1 alin. (2), alin. (4) 

la art. 1, pct. 18 1, 27 1 şi 39-47 la art. 2, 
alin. (3) şi (4) la art. 4, lit. g) la art. 8, art. 
9_1, art. 41_1, lit.j)-l) la art. 44 alin. (1), 
art. 46_1, art. 5 0 1 ,  art. 5 11 ,  lit.j) la art. 
59, lit. m) la art. 63, art. 68_1; 
abrogă art. 2 pct. 4, 31, 34 şi 35, art. 4 

alin. (2), art. 10 alin. (2) lit. d), art. 13 alin.
(3), art. 14 alin. (4), art. 39 alin. (2) şi (3), 
art. 48, art. 57, art. 63 lit.j), art. 64 lit h)

aprobată cu L. nr. 317/2009 M. Of. nr. 708/21 oct. 2009
modificări şi Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
completări prin nr 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
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5 modificări prin L. nr. 369/2009 M. Of. nr. 821/30 nov. 2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2009 
privind unele măsuri pentru accelerarea absorbţiei sumelor 
alocate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală şi prin Fondul European pentru Pescuit

aprobă cu modificări şi completări O. G. nr. 
15/2009

e completat prin L. nr. 152/2010 M. Of. nr. 483/14 iul. 2010
Lege pentru completarea art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

introduce alin. (2) la art. 47

7 modificări prin L. nr. 219/2010 M. Of. nr. 765/16 nov. 2010
Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

modifică art. 60 lit. b), art. 64 lit. a), c) şi 
d), art. 67 alin. (3)

s modificări prin O.U.G. nr. 127/2010 M. Of. nr. 898/31 dec. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri destinate 
dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"

aprobată cu modificări prin L. nr. 216/2013 M. Of. nr. 402/4 iul. 2013

modifică art. 4 alin. (3) lit. a), art. 9 alin. 
(1) şi (2), art. 16, art. 23 alin. (1) art. 41; 
introduce alin. (I_l) la art. 9

a modificări prin L. nr. 253/2011 M. Of. nr. 867/8 dec. 2011
Lege modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

modifică art. 67 alin. (3)

io 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. 
64, art. 65; 
abrogă art. 68_1

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

11 modificări prin L. nr. 114/2016 M. Of. nr. 411/31 mai 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura

modifică art. 43 alin. (1); 
introduce art. 46_2 şi 46_3

12 modificări prin O.U.G. nr. 85/2016 M. Of. nr. 957/28 nov. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind 
pescuitul şi acvacultura

modifică art. 1 alin. (2) lit. I), art. 2 pct. 1,
6, 10, 11, 13, 14. 23, 27, 27_1, 28, 30, 3 7 şi 
43, art. 4 alin. (3), art. 9 alin. (3), art. 23- 
25, art. 26, art. 36, art. 43, art. 44, art. 46, 
art. 46_1, art. 51 alin. (1), art. 56 alin. (2), 
art. 58 lit. a) şi d), art. 59 lit. a) şi e), art.
60 Ut. c), art. 62 lit. a)-c), art. 64 lit. e) şi 
h), art. 65 alin. (1) lit. a) şi art. 67 alin. (1);

introduce lit. m)-p) la art. 1 alin. (2), lit. g) 
la art. 2 pct. 2, pct. 18_2 şi 18_3 la art. 2, 
alin. (5) la art. 4, alin. (4) la art. 9 1 ,  alin. 
(3) la art. 37, alin. (5) la art. 45, lit. g) la 
art. 59, lit. d) la art. 62, lit. m) la art. 64 şi 
lit. c) la art. 65 alin. (1);

abrogă art. 35 alin. (2) şi art. 50

13 modificări prin L. nr. 1/2017 M. Of. nr. 15/6 ian. 2017 modifică art. 23 alin. (1)
Lege privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative
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n modificări prin
Lege pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura

L. nr. 126/2019 M. Of. nr. 559/8 iul. 2019 modifică art. 64 lit. k)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul.

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.

O.U.G. nr. 57/2019 M. Of. nr. 555/5 iul. 2019

1 completat prin O.U.G. nr. 63/2019 M. Of. nr. 745/12 sep. 2019 introduce lit. c 1) la art. 61 alin. (2)
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 M. Of. nr. 577/8 iun. 2021 
completări prin

2 modificări prin O.U.G. nr. 1/2020 M. Of. nr. 11/9 ian. 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

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

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

modifică art. 134 alin. (5) lit. a), art. 137 
alin. (1), art. 141 alin. (1) şi art. 180 alin.
O);
introduce lit. a_l) şi a_2) la art. 134 alin.

(5)

s modificări prin D.C.C. nr. 240/2020 M. Of. nr. 504/12 iun. 2020
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 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2020

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

e modificări prin L. nr. 84/2020 M. Of. nr. 520/17 iun. 2020 modifică art. 151 alin. (3)
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

completat prin O.U.G. nr. 164/2020 M. Of. nr. 898/2 oct. 2020 introduce art. 364_1 şi alin. ( 1 1 )  la art.
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de 510
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
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8 modificări prin O.U.G. nr. 226/2020 M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020 prevederile ari. 210 se suspendă până la
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi data de 1 ianuarie 2022 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

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

aprobată cu modificări şi 
completări prin

L. nr. 155/2021 M. Of. nr. 571/4 iun. 2021

modifică art. 250, art. 25J alin. (3). art. 
267 alin. (]), art. 397, art. 494 alin. (5) lit. 
a), la anexa nr. 6 modifică art. 3 alin. (1) 
lit. b), art. 3 alin. (2), ari. 4 alin. (I) Iii. b) 
şi alin. (2);
introduce alin. (2_J) - (2_5) la art. 251, 

alin. (11) - (14) la art. 265, alin. (1_1) la 
art. 275, lit. (c_l) la art. 389, pct. 6 la 
anexa nr. 5 pct. I  lit. A; 
abrogă art. 389 lit. b) şi c), pct. 3 şi 4 din 
anexa 5 pct. I  lit. A

io 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.

i i  completat prin L. nr. 155/2021 M. Of. nr. 571/4 iun. 2021 introduce alin. (15) la art. 265
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

12 modificări prin L. nr. 153/2021 M. Of. nr. 577/8 iun. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2019 pentru completarea art. 61 alin. (2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ

modifică art. 494 alin. (1) partea 
introductivă, alin. (2) şi alin. (5) partea 
introductivă şi art. 598; 
introduce lit. c_l) la art. 61 alin. (2), art. 
292_1, alin. (8_1) la ari. 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) 
lit. a)

Consiliul Legislativ - 5 iulie 2021 Pag. 2 din 2



EVENIMENTE SUFERITE de actul.

O.U.G. nr. 88/1997

Ordonanţă de urgenţă privind privatizarea societăţilor

M. Of. nr. 381/29 dec. 1997

aprobată prin L. nr. 44/1998 M. Of. nr. 88/25 feb. 1998
(v. D.C.C. nr. 34/1998 (art. 35) - M. Of. nr. 88/25 feb. 1998; Decizia I.C.C.J. nr. 18/2011 - M. Of. nr. 892/16 dec. 2011 (art. 32_4))

aprobată prin L. nr. 44/1998 M. Of. nr. 88/25 feb. 1998
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale

2 modificări prin O.U.G. nr. 56/1998 M. Of. nr. 515/30 dec. 1998 
Unele măsuri pentru restructurarea Guvernului 

aprobată prin L. nr. 157/1999 M. Of. nr. 500/18 oct. 1999

modifică în mod corespunzător

3 modificări prin O.U.G. nr. 3/1999 M. Of. nr. 50/3 feb. 1999
Completarea alin. (1) al art. 14 din ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale

respinsă prin L. nr. 30/2001 M. Of. nr. 116/7 mar. 2001

modifică art. }4 alin. (I)

4 modificări prin O.U.G. nr. 37/1999 M. Of. nr. 137/2 apr. 1999
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 9 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale

aprobată cu modificări prin L. nr. 379/2001 M. Of. nr. 386/16 iul, 2001

completează art. 9 cu alin. (6 l)-(6_4)

s modificări prin L. nr. 99/1999 M. Of. nr. 236/27 mai 1999
Lege privind unele măsuri pentru accelerarea reformei 
economice

modifică art. 1-3, Titlul cap.II, art.4-5, 
art. 6 alin. (1) şi (4), art.8 alin. (3), art. 9 
alin. (I)-(6_l), art.iO, art. 13-15, art. 19, 
Titlul cap.IV, art.24, art.26-28. Titlul 
cap. V, art.31-33, Titlul cap. VII, art. 34 
alin.(l), art.41; introduce art.4_l- 4 3, 
alin. (4 1) la art. 9, alin. (5_1) la art.9, 
art,15_l şi 15_2, cap. V_1 - V_3, art.34_l, 
cap. VII_1; abrogă art. 6 alin. (2), art. 8 alin. 
(1) şi (2), art.ll. Titlul secţiunii Ia  cap.III, 
Titlul secţiunii a Il-a a cap.IIl, art.20, 
art.21 alin. (3), art.22, Titlul secţiunii I  a 
cap.IV, art.25, Titlul secţiunii a Il-a a 
cap.IV, art.29-30, art.35, art.37-38, art.40

e modificări prin O.U.G. nr. 98/1999 M. Of. nr. 303/29 iun. 1999
Ordonanţă de urgenţă privind protecţia socială a persoanelor 
ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca 
urmare a concedierilor colective

aprobată cu modificări şi L. nr. 312/2001 M. Of. nr. 365/6 iul. 2001 
completări prin

abrogă art. 32 alin. (2) - (5)

7 modificări prin O.U.G. nr. 150/1999 M. Of. nr. 501/18 oct. 1999
Modificarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale

respinsă prin L. nr. 548/2001 M. Of. nr. 676/25 oct. 2001

modifică art. 14 alin. (4) - (7)

8 modificări prin O.U.G. nr. 38/2000 M. Of. nr. 17872Sapr. 2000
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuripemtnj diminuarea 
datoriei publice interne

aprobată prin L. nr. 315/2001 M. Of. nr. 33BÎ23'iun. 2001

abrogă art. 9 alin. (4)
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Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 14 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale

aprobată cu modificări şi L. nr. 444/2001 M. Of. nr. 409/24 iul. 2001 
completări prin

9 modificări prin O.U.G. nr. 251/2000 M. Of. nr. 647/12 dec. 2000 modifică art. 14 alin. (5) şi (6)

10 modificări prin O.U.G. nr. 296/2000 M. Of. nr. 707/30 dec. 2000 înlocuieşte sintagma "Fondul Proprietăţii
Ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Autorităţii pentru de Stat" cu sintagma "Autoritatea pentru
Privatizare şi Administrarea Pârtiei păţii lor Statului Privatizarea şi Administrarea

aprobată cu modificări prin L. nr. 225/2001 M. Of. nr. 229/4 mai 2001 Participaţiilor Statului"

11 modificări prin L. nr. 30/2001 M. Of. nr. 116/7 mar. 2001 respinge O.U.G. nr. 3/1999
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/1999 pentru completarea alin.(1) al art.14 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea 
societăţilor comerciale

12 modificări prin L. nr. 379/2001 M. Of. nr. 386/16 iul. 2001
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 37/1999 pentru completarea art. 9 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea 
societăţilor comerciale

înlocuieşte sintagma "Fondul Proprietăţii 
de Stat" cu sintagma "Autoritatea pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 
Statului"

13 modificări prin L. nr. 444/2001 M. Of. nr. 409/24 iui. 2001 modifică art. 14 alin. (4), (5) şi (7); abrogă
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului O. U. G. nr. 150/1999 
nr. 251/2000 pentru modificarea art.14 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea 
societăţilor comerciale

14 modificări prin L. nr. 548/2001 M. Of. nr. 676/25 oct. 2001 respinge O. U.G. nr. 150/1999
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 150/1999 pentru modificarea art.14 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea 
societăţilor comerciale

15 modificări prin L. nr. 137/2002 M. Of. nr. 215/28 mar. 2002 abrogă art.3 lit.a, c, k ş i  l, art.4_2, art.6,
Lege privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării art.7, art.9 alin.(2) şi (3), art. 13 alin.(4),

art.14 alin.(l), (3), (4), (5), (6), (8) şi (9), 
art.I5_2, art.19, art.31 alin.(2), (3), (4) şi
(5), secţiunea 1 a cap. V_2, art.32_2 
alin.(2), (3) şi (4), art.32_3, art.32_4, 
art.32_9 alin.(l), (2) şi (3), art.32_10, 
art.32_ll, art.32_12, art.32_13 alin.(1) şi
(3), art.32_14, art.32 15 alin.(2), 
art.32_17, art.32_18 alin.(2), art.32_19 
alin.(I) şi (3), art.32_21 alin.(l) şi (4), 
art.32_28, art.32_3l, art.34 2 alin.(l) şi
(2), art.34_3, art.34_4 alin.(l), (2) şi (3), 
art.4î

ie modificări prin O.G. nr. 36/2004 M. Of. nr. 90/31 ian. 2004 abrogă art. 4_1 alin. (2) lit b)
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.
137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

aprobată cu modificări şi L. nr. 191/2004 M. Of. nr. 470/26 mai 2004 
completări prin
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17 modificări prin L. nr. 191/2004 M. Of. nr. 470/26 mai 2004
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2004 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 137/2002 privind 
unele măsuri pentru accelerarea privatizării

aprobă cu modificări O.G. nr. 36/2004

îs modificări prin O.U.G. nr. 26/2005 M. Of. nr. 296/8 apr. 2005
Ordonanţă de urgenţă privind abrogarea dispoziţiilor legale 
referitoare la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare 
restante

aprobată cu modificări şi L. nr. 244/2005 
completări prin

M. Of. nr. 637/20 iul. 2005

abrogă art. 4_1 alin. (2) lit.c)

îs modificări prin L. nr. 185/2005 M. Of. nr. 521/20 iun. 2005
Lege pentru abrogarea art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale

abrogă art. 34

20 modificări prin L. nr. 244/2005 M. Of. nr. 637/20 iul. 2005
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 26/2005 privind abrogarea dispoziţiilor legale referitoare la 
acordarea înlesnirilor la pfata obligaţiilor bugetare restante

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 26/2005

21 modificări prin O.U.G. nr. 50/2007 M. Of. nr. 387/7 iun. 2007
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi compietarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăţilor comerciale

respinsă prin L. nr. 305/2007 M. Of. nr. 784/19 nov. 2007

modifică art. 3 lit. d), e) şi m); 
introduce lit. o)-s) la art. 3, alin. (7)-(9) la 

art. 13

22 modificări prin L. nr. 305/2007 M. Of. nr. 784/19 nov. 2007
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 50/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea 
societăţilor comerciale

23 completat prin L. nr. 129/2010 M. Of. nr. 453/2 iul. 2010
Lege pentru completarea art. 32_2 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor 
comerciale

24 modificări prin L. nr. 91/2011 NI. Of. nr. 407/9 iun. 2011
Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale

respinge O.U.G. nr. 50/2007

introduce alin. (6)-(9) la art. 32_2

modifică art. 3 lit. d) şi e), art. 42

25 modificări prin O.G. nr. 14/2014 M. Of. nr. 618/22 aug. 2014
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea 
societăţilor

aprobată cu modificări şi L. nr. 75/2015 M. Of. nr. 252/15 apr. 2015 
completări prin

modifică art. 3 lit. e), art. 42 alin. (I); 

introduce art. 24 1

26 modificări prin L. nr. 75/2015 M. Of. nr 252/15 apr. 2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2014 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor

aprobă O.G. nr. 14/20¡4 şi modifică art. 
24_ î alin. (1) partea introductivă; 
introduce lit. d I) la art. 3, art. 24_2
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