
ROMANIA
..;* r .

Biroul permanent al Senatului

.i

AVIZ
referitor Ia proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind unele 

măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în 
cadrul contractelor de achziţie publică şi al contractelor sectoriale

Analizând proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind unele 
măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în 
cadrul contractelor de achziţie publică şi al contractelor 
sectoriale, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa 
nr.93/1.03.2022 şi înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D202 din 
1.03.2022

CONSILIUL LEGISLATIV
rv

In temeiul art2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46 
alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Legislativ,

Avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu
următoarele observaţii şi propuneri:

1. Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect reglementarea 
unor măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în 
cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale, 
având în vedere iminenţa falimentului unui asigurător cu cotă de piaţă 
ridicată pe segmentul asigurărilor, pentru a evita riscul major de 
neutilizare a fondurilor europene, aşa cum se arată în Nota de 
fundamentare.

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

3. La titlu, este necesară corectarea erorii de tastare în privinţa 
cuvântului „achziţie”.



4. Din considerente de ordin redacţional, la preambul, textele aflate 
după primul paragraf vor debuta cu litere mici.

5. La art.l alin.(l) lita), din aceleaşi considerente, sintagma 
„lit.m), n) şi o)” se va reda sub forma „lit.m)-o)’\

Observaţia de mai sus este valabilă şi pentru situaţiile 
asemănătoare de la lit.b) şi c).

De asemenea, având în vedere că actul normativ la care se face 
trimitere nu este la prima menţionare în proiect, pentru respectarea 
exigenţelor normative, titlul acestuia se va elimina, menţinându-se 
referirea la evenimentele legislative.

Reiterăm observaţia pentru toate situaţiile similare în care actele 
normative nu sunt la prima menţionare în text.

La lit.d), semnalăm că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.34/2006 a fost abrogată prin Legea nr.98/2016 privind achiziţiile 
publice (art.238 lit.a)), motiv pentru care este necesară revederea 
normei de trimitere.

La alin.(2), pentru rigoarea exprimării, recomandăm ca sintagma 
„prevăzute la alinul)” să fie plasată după sintagma „în cazul 
contractelor”.

Totodată, întrucât sintagma „prin oricare dintre modalităţile 
prevăzute de lege” are un grad prea mare de generalitate, propunem 
menţionarea în mod expres a dispoziţiilor din actul normativ/actele 
normative avut/avute în vedere, cu redarea tuturor datelor de 
identificare a acestuia/acestora.

Reiterăm observaţia de mai sus, în mod corespunzător, pentru 
art.2 alin.(l) litb), referitor la expresia „modalităţile de constituire 
prevăzute de lege”.

Totodată, pentru o exprimare adecvată stilului normativ, 
propunem ca, în locul sintagmei „din momentul intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă”, să se folosească sintagma „de la 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”.

Reiterăm observaţia, în mod corespunzător, referitor la sintagma 
„până la momentul expirării celor 90 de zile”, caz în care apreciem şi 
că norma trebuie detaliată cu privire la termenul de 90 de zile, 
indicându-se dispoziţiile legale care prevăd termenul respectiv.

In acelaşi timp, pentru respectarea uzanţei redacţionale, sintagma 
data „31.01.2023” se va scrie „31 ianuarie 2023”.
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La alin.(3) lita), pentru o exprimare corectă din punct de vedere 
gramatical, este necesară înlocuirea cuvântului „minim” cu 
„minimum”.

Totodată, pentru o informare legislativă corectă şi completă, este 
necesar ca, după titlul Legii nr. 10/1995 şi înainte de sintagma „cu 
modificările şi completările ulterioare” să fie adăugată menţiunea 
„republicată”.

In plus, semnalăm că textul acestei litere trebuie reformulat, 
întrucât redactarea sa este improprie limbajului juridic. Astfel, pe de o 
parte, nu riscul pentru vicii ascunse se verifică, ci proiectul 
respectivelor lucrări sau construcţia aflată în fază de execuţie, iar pe 
de altă parte, norma propusă este imprecisă şi, prin urmare, 
impredictibilă, în lipsa prevederii unor criterii obiective în funcţie de 
care urmează să se estimeze respectivul risc.

6. La art.2 alin.(l) lit.a), pentru rigoare normativă , textul se va 
redacta astfel:

„a) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi 
parţiale, fără a fi necesară îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.40 
alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile 
publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.395/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi art.46 alin.(3) din Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.99/2016 
privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.394/2016, cu modificările şi completările ulterioare;”.

La alin.(2), pentru corectitudinea exprimării, propunem 
înlocuirea sintagmei „cărora le sunt incidente prevederile” cu 
formularea „cărora le sunt aplicabile prevederile”.

PREŞEDINTE 

Flotiiţ? JOffcD ACHE

Bucureşti 
Nr.200/01.03.2022
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L. nr. 500/2002 M. Of. nr. 597/13 aug. 2002

• Lege privind finanţele publice
(v. Decizia I.C.C.J. nr. 10/2011 - M. Of. nr. 786/4 nov. 2011 (art. 19))

1 promulgată prin D. nr. 677/2002 M. Of. nr. 597/13 aug. 2002
Decret pentru promulgarea Legii privind finanţele publice

2 modificări prin L. nr. 314/2003 M. Of. nr. 506/14 iul. 2003 modifică art. 15
Lege pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice

3 modificări prin L. nr. 96/2006 M. Of. nr. 380/3 mai 2006 modifică în mod corespunzător art. 61 alin.
Lege privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor (3)

4 modificări prin H.G. nr. 1865/2006 M. Of. nr. 12/8 ian. 2007 modifică limitele valorice prevăzute la art.
Hotărâre pentru modificarea limitelor valorice privind 42 alin. (1)
competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico- 
economice ale obiectivelor de investiţii noi

s modificări prin O.U.G. nr. 34/2009 M. Of. nr, 249/14 apr. 2009 suspendă până la 31 decembrie 2009
Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetară pe aplicarea dispoziţiilor art. 21 alin. (4) 
anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar - fiscale

aprobată prin L. nr. 227/2009 M. Of. nr. 402/12 iun. 2009

6 modificări prin H.G. nr. 406/2009 M. Of. nr. 266/23 apr. 2009 modifică limitele valorice prevăzute la art.
Hotărâre pentru modificarea limitelor valorice privind 42 alin. (1)
competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico- 
economice ale obiectivelor de investiţii noi

7 modificări prin L. nr. 227/2009 M. Of. nr. 402/12 iun. 2009 aprobă O. U.G. nr. 34/2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2009 cu privire ta rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

s modificări prin L. nr. 305/2009 M. Of. nr. 680/9 oct. 2009 modifică art. 52 alin. (7);
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanţa introduce alin. (7_1) la art. 52
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică şi pentru modificarea şi completarea 
art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

9 completat prin O.U.G. nr. 57/2010 M. Of. nr. 436/29 iun. 2010 introduce alin. (9) şi (10) la art. 52
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea unor acte 
normative din domeniul finanţelor publice

aprobată prin L. nr. 22/2011 M. Of. nr. 184/16 mar. 2011

10 modificări prin O.U.G. nr. 121/2010 M. Of. nr. 890/30 dec. 2010 modifică art. 52 alin. (9) Ut. a)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind 
formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria 
statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice

aprobată cu modificări şi L. nr. 125/2011 M. Of. nr. 433/21 iun. 2011 
completări prin
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Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din 
domeniul finanţelor publice

n modificări.prin L. nr. 22/2011 M. Of. nr. 184/16 mar. 2011 aprobă O.U.G. nr. 57/2010

12 modificări prin O.U.G. nr. 37/2011 M. Of. nr. 285/22 apr. 2011 abrogă art. 74 alin. (1) Ut. d)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte 
normative incidente

aprobată prin L. nr. 32/2012 M. Of. nr. 181/21 mar. 2012

13 modificări prin L. nr. 125/2011 M. Of. nr. 433/21 iun. 2011 aprobă cu modificări O.U.G. nr. 121/2010
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 121/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi 
utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru 
modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele 
publice

14 completat prin O.U.G. nr. 63/2011 M. Of. nr. 460/30 iun. 2011 introduce alin. (4 1) ia art. 47
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 47 din Legea 
nr. 500/2002 privind finanţele publice

aprobată prin L. nr. 22/2012 M. Of. nr. 28/13 ian. 2012

15 modificări prin L. nr. 22/2012 M. Of. nr. 28/13 ian. 2012 aprobă O.U.G. nr. 63/2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice

ig completat prin O.U.G. nr. 47/2012 M. Of. nr. 635/6 sep. 2012
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

aprobată cu modificări şi L. nr. 98/2013 M. Of. nr. 213/15 apr. 2013 
completări prin

introduce pcî. 3 1 la art. 2, pct. 35_1 la 
art. 2, art. 28_1, art. 28_2, art. 35_1, alin. 
(1 _ î)  la art. 49

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

modifică, la data de 1 februarie 2014, art.
71

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

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

aprobă O.U.G. nr. 47/2012
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îs modificări, prin L. nr. 270/2013 M. Of. nr. 642/18 oct. 2013
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 
privind finanţele publice

modifică art. 2 pct. 2, 3, 5, 9, 13, 15, 16,
30, 33, 34, 39, 43, art. 4, art. 10, art. 15 
alin. (1) şi (3), art. 16 alin. (1) lit. c), art.
19 lit. d), art. 20, art. 21, art. 22 alin. (1), 
art. 22 alin. (2) lit. a) şi c), art. 24, art. 26 
lit. b), art. 28_2, art. 29 alin. (4), art. 31, 
art. 32, art. 33, art. 34 alin. (1), (4) şi (5), 
art. 35 alin. (1), art. 35 alin. (4), art. 36, 
art. 38, art. 39, art. 42, art. 43, art. 44, art. 
47, art. 50, art. 52, art. 55, art. 56 alin. (2), 
art 57 lit. b), art. 58 alin. (2), art. 59 alin.
(2), art. 61 alin. (3), art. 66, art. 68 alin.
(4), art. 70 alin. (3), art. 72 alin. (1) lit. a) 
şi b);
introduce pct. 3_2, 3_3, 7_1 - 7_3, 8_1 şi 

8_2, pct. 20_1, pct. 27^1 şi 27_2, pct.
37_1, pct. 40_1 la art. 2, alin. (2) şi (3) la 
art. 2, alin. (2) şi (3) la art. 6, art. 7_1, art. 
14_1, alin. (2_1) la art. 17, alin. (3_1) la 
art. 17, lit. b_ l) - b_3) la art. 19, lit. b_l) 
la art. 28, art. 28_3 - 28_5, alin. (2_1) la 
art. 30, secţiunea 1 _1 cu art. 30_1 - 30_5 
la cap. III, alin. (3_1) la art. 35, art. 38_1, 
art. 43_1, art. 46_1, an. 47_1, alin. (3) la 
art. 59, alin. (8) la art. 61, alin. (4) - (6) la 
art. 70, art. 73_1, art. 75_1; 
abrogă art. 2 pct. 7 şi 12, art. 19 lit. k), 

art. 29 alin. (6), art. 40, art. 46, art. 53 
alin. (3)

20 completat prin O.U.G. nr. 15/2014 M. Of. nr. 241/4 apr. 2014 introduce alin. (9_1) la art. 52
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art, 52 din Legea 
nr. 500/2002 privind finanţele publice

aprobată prin L. nr. 111/2014 M. Of, nr, 526/15 tul. 2014

21 modificări prin L. nr. 111/2014 M. Of. nr. 526/15 iul. 2014 aprobă O. U.G. nr. 15/2014
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice

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

aprobată cu modificări şi L. nr. 112/2016 M. Of. nr. 408/30 mai 2016 
completări prin

modifică art. 19 lit. b_2) şi b_3);

prorogă termenul de intrare în vigoare a 
art. 28_5, 52 şi 70 (astfel cum au fo st 
modificate/introduse prin L. nr. 270/2013) 
la 1 ian. 2017

23 modificări prin L. nr. 112/2016 M. Of. nr. 408/30 mai 2016 aprobă cu modificări şi completări O.U.G.
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 şi modifică art. 19 lit. b_2') 
nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

24 completat prin L. nr. 104/2016 M. Of. nr. 409/31 mai 2016 aprobă cu completări O.U.G. nr. 34/2015
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului şi introduce alin. (10_1) la art. 52 
nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile
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Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare in anul 
2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative

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

25 modificări, prin O.U.G. nr. 9/2017 M. Of. nr. 79/30 ian. 2017

26 modificări prin L. nr. 292/2021 M. Of. nr. 1172/10 dec. 2021
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 31/2021 privind derogarea de la prevederile art. 47 alin. (6) 
din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

27 completat prin O.U.G. nr. 4/2022 M. Of. nr. 114/4 feb. 2022
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 52 din Legea 
nr. 500/2002 privind finanţele publice

suspendă aplicarea prevederilor art. 4, art. 
26 lit. b), art. 28_5, art. 36 şi art. 57 lit. b) 
referitoare la creditele de angajament până  
la data de 1 ianuarie 2018

aprobă O.U.G. nr. 31/2021

introduce alin. (9_2) la art. 52
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L. nr. 273/2006 

Lege privind finanţele publice locale

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

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

2 rectificare M. Of. nr. 627/20 iul. 2006
RECTIFICARE

rectifică art. 86 alin. (2)

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

aprobată prin L. nr. 34/2008 M. Of. nr. 197/14 mar. 2008

introduce alin. (5 1) ia art. 63

4 modificări prin O.U.G. nr. 64/2007 M. Of. nr. 439/28 iun. 2007 
Ordonanţă de urgenţă privind datoria publică 

aprobată cu modificări şi L. nr. 109/2008 M. Of. nr. 369/14 mai 2008
completări prin

5 modificări prin L. nr. 34/2008

abrogă art. 77 alin.(l) lit. c) şi d) şi din 
ai in. (2) normele de trimitere la alin. (1) lit. 
c) şi d)

M. Of. nr. 197/14 mar. 2008 aprobă O. U.G. nr. 46/2007
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2007 pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale

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

aprobată prin L. nr. 206/2008 M. Of. nr. 734/30 oct. 2008

modifică art. 2 pct. 40, art. 32 alin. (7), 
art.33 alin. (3) lit. b), art.33 alin. (4) lit. a) 
şi b) la 1 ianuarie 2009, art.33 alin. (6) lit. 
b), art. 33 alin. (9), art.37 alin. (3), art.86 
alin. (1) lit. b);

introduce lit. a_ l) la art. 33 alin. (4) la 1 
ianuarie 2009, alin. (7_1) şi (7_2) la art. 
33, lit.d) la art. 78 alin. (1), alin. (.2_1) la 
art. 78

7 modificări prin L. nr. 206/2008 M. Of. nr. 734/30 oct. 2008 aprobă O. U.G. nr. 28/2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 28/2008 pentru modificarea şt completarea Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale

e modificări prin O.U.G. nr. 91/2009 M. Of. nr. 457/1 iul. 2009
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative 

aprobată cu modificări prin L. nr. 96/2011 M. Of. nr. 404/9 iun. 2011

modifică art. 82;

introduce alin. (7_1) şi (7_2) la art. 39

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

aprobată prin L. nr. 47/2010 M. Of. nr. 187/24 mar. 2010

introduce alin. (1_1) la art. 61

io modificări prin L. nr. 329/2009 M. Of. nr. 761/9 nov. 2009
Lege privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 
afaceri şi respectarea acorduri lor-cadm cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

indemnizaţia prevăzută la art. 61 alin. (4) 
este de 1% până la 31 dec. 2010
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Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar- 
bugetare

n modificări prin L. nr. 47/2010 M. Of. nr. 187/24 mar. 2010 aprobă O.U.G. nr. 111/2009

12 completat prin O.U.G. nr. 57/2010 M. Of. nr. 436/29 iun. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea unor acte 
normative din domeniul finanţelor publice

aprobată prin L. nr. 22/2011 M. Of. nr. 184/16 mar. 2011

introduce alin. (9_1) şi (9_2') la art. 54

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

aprobată cu modificări şi 
completări prin

L. nr. 13/2011 M. Of. nr. 179/14 mar. 2011

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

14 modificări prin L. nr. 13/2011 M. Of. nr. 179/14 mar. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare

aprobă cu modificări O.U.G. nr. 63/2010şi 
modifică art. 2 pct. 44_1, art. 2 alin. (2) lit.
a), a rt 2 alin. (4) lit. b), art. 6 partea 
introductivă, a rt 14 alin. (8), art. 30 alin.
(6), art. 31 alin. (2), art. 33 părţile 
introductive ale alin. (3) şi (6), art. 49 alin.
(7), anexa;
introduce lit. e) la art. 2 alin. (5), alin.
(4_3) la art. 63

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

i6 modificări prin O.U.G. nr. 37/2011 M. Of. nr. 285/22 apr. 2011 abrogă art. 80 alin. (1) lit. c)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte 
normative incidente

aprobată prin L. nr. 32/2012 M. Of. nr. 181/21 mar. 2012

17 modificări prin L. nr. 96/2011 M. Of. nr. 404/9 iun. 2011 aprobă cu modificări O. U.G. nr. 91/2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte normative
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Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 273/2006 (3) şi (6) 
privind finanţele publice locale

aprobată prin L. nr. 156/2012 M. Of. nr. 680/1 oct. 2012

îs modificări.prin O.U.G. nr. 102/2011 M. Of. nr. 854/2 dec. 2011 modifică art. 32 alin. (I)-(4), art. 33 alin.

*19 modificări prin O.U.G. nr. 47/2012 M. Of. nr. 635/6 sep. 2012
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

aprobată cu modificări şi L. nr. 98/2013 M. Of. nr. 213/15 apr. 2013 
completări prin

modifică art. 14 alin. (8), art. 22 alin. (1), 
art. 32 alin. (1) teza introductivă, art. 33 
alin. (3) lit. b), alin. (5) şi alin. (6) lit. b), 
art. 51 alin. (1), art. 63 alin. (4_3), art. 78 
alin. (1) lit. b) şi c);
introduce pct. 4_1 la art. 2 alin. (1), alin.
(9) la art. 14, alin. (13_1)-(13_10) la art. 49

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

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

modifică, la data de 1 febm arie  2014, art. 
77

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

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

aprobă O.U.G. nr. 47/2012 şi modifică art.
63 alin. (4_3);
introduce art. 4 1, art. 4 2

23 modificări prin O.U.G. nr. 46/2013 M. Of. nr. 299/24 mai 2013 modifică art. 74 alin. (1), (4), (6), (7), (8),
Ordonanţă de urgenţă privind criza financiară şi insolvenţa (10) şi (12), art. 75 alin. (1), (7) şi (15), art. 
unităţilor administrativ-teritoriale jg  an n (]) ¡n c)

aprobată cu modificări şi L. nr. 35/2016 M. Of. nr. 219/24 mar. 2016 
completări prin

24 modificări prin O.U.G. nr. 103/2013 M. Of. nr. 703/15 nov. 2013 modifică art. 49 alin. (13_9)
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice

aprobată cu completări prin L. nr. 28/2014 M. Of. nr. 201/21 mar. 2014

25 completat prin O.U.G. nr. 18/2014 M. Of. nr. 305/24 apr. 2014 introduce art. 35_1
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri 
privind activitatea Regiei Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru schimbarea 
regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor 
acte normative

26 modificări prin O.U.G. nr. 14/2015 M. Of. nr. 374/28 mai 2015 modifică art. 39 alin. (7 2)
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin.
(7__2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

aprobată prin L. nr. 355/2015 M. Of. nr. 973/29 dec. 2015

27 completat prin O.U.G. nr. 41/2015 M. Of. nr. 733/30 sep. 2015 introduce alin. (2) la art. 82 
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
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Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (7_2) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

28 modificări, prin L. nr. 355/2015 M. Of. nr. 973/29 dec. 2015 aprobă O. U. G. nr. 14/2015

29 modificări prin L. nr. 35/2016 M. Of. nr. 219/24 mar. 2016 modifică art. 74 alin. (1) partea
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului inti‘oductivă şi lit. a), art. 75 alin. (1)
nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor partea introductivă şi Ut. a) 
administrativ-teritoriale

30 completat prin L. nr. 112/2016 M. Of. nr. 408/30 mai 2016 aprobă cu modificări şi completări O.U.G.
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 şi introduce alin. (3) la art. 82 
nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

31 modificări prin L. nr. 104/2016 M. Of. nr. 409/31 mai 2016 aprobă cu completări O.U.G. nr. 34/2015
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului şi modifică art. 54 alin. (9_l) lit. a) 
nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

32 completat prin O.U.G. nr. 9/2017 M. Of. nr. 79/30 ian, 2017 introduce alin. (1 4) la art. 58
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare in anul 
2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative

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

33 completat prin O.U.G. nr. 11/2018 M. Of. nr. 207/7 mar. 2018 introduce alin. (13) la art. 63
Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri bugetare 
şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale

aprobată cu modificări prin L. nr. 187/2018 M. Of. nr. 639/23 iul. 2018

34 modificări prin L. nr. 52/2018 M. Of. nr. 213/9 mar. 2018 modifică art. 35_1 alin. (1) partea
Lege pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele introductivă şi Ut. a) 
publice locale şi a Legii administraţiei publice locale, nr.
215/2001

35 completat prin O.U.G. nr. 89/2018 M. Of. nr. 854/9 oct. 2018 introduce alin. (14)-(17) la art. 63
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. 89/201B M. Of. nr. 854/9 oct. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

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

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

38 completat prin

39 modificări prin

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 introductivă şi lit. a);
privind finanţele publice locale, precum şi pentru modificarea introduce art. 35 2 
alin. (5) al art. 15 din Legea administraţiei publice locale nr. “
215/2001

L. nr. 305/2018 M. Of. nr. 1053/12 dec. 2018 modifică art. 35_1 alin. (1) partea

O.U.G. nr. 114/2018 M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018 introduce alin. (18) la art. 63
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

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

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

modifică art. 32 alin. (1) şi (2) şi art. 33 
alin. (3) partea introductivă; 
introduce alin. (7_1) la art. 32; 
abroga art. 32 alin. (5)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul.

L. nr. 98/2016 M. Of. nr. 390/23 mai 2016

'  Lege privind achiziţiile publice

61 promulgată prin D. nr. 514/2016 M. Of. nr. 390/23 mai 2016
Decret pentru promulgarea Legii privind achiziţiile publice

2 completat prin O.U.G. nr. 80/2016 M. Of. nr. 939/22 nov. 2016 introduce alin. (4) la art. 235
Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea 
termenului prevăzut ia art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

aprobata cu modificări prin L. nr. 80/2017 M. Of. nr. 313/2 mai 2017

3 modificări prin L. nr. 80/2017 M. Of. nr. 313/2 mai 2017 aprobă cu modificări O.U.G. nr.80/2016şi
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului modifică art. 235 alin. (4)
nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul
administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului
prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative

4 modificări prin O.U.G. nr. 107/2017 M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017 modifică art. 4 alin. (1) lit.c), art. 6 alin. (3) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor lit. b), art. 7 alin. (1) partea introductivă, 
acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice arţ arţ 28 alin. (1) şi (2), art. 33, art

aprobată prin L. nr. 5/2019 M. Of. nr. 14/7 ian. 2019 $3t art. 55 alin. (1), art. 68, art. 104
alin.(l) lit. a) şi c), art. 109 alin. (3), art. 
111 alin. (1) şi (4), art. 114, art. 131 alin.
(1) lit. a), art. 153 alin. (1) lit. a), art. 160 
alin. (1) şi (2), art. 161, art. 175 alin. (2) 
lit. a), art. 176 alin. (1), art. 182 alin. (2), 
art. 185 alin. (1), art. 187 alin. (8) lit.b), 
art. 193 alin. (2) şi (3), art. 200 alin. (1), 
art. 207 alin. (1) lit. b), art. 210 alin. (1), 
art. 212 alin. (1) lit.d), art. 213 alin. (2), 
art. 214 alin. (2) şi (3), art. 215 alin. (2) lit.
b) şi alin. (3) - (6), art. 221 alin. (1) lit.d) 
pct. (iii), art. 224 alin. (1) lit. i);

introduce alin. (3) la art. 4, lit.b_1) la art.
7 alin. (1), alin (4_1) la art. 113, alin. (5_1) 
la art. 215;

abrogă art. 113 alin. (12) şi (13), art. 167 
alin. (4), art. 182 alin. (5), art. 225.
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5 r^odificări prin

e modificări prin

7 admisă excepţie 
de neconst. prin

8 modificări prin

9 modificări prin

io modificări prin

O.U.G. nr. 45/2018 M. Of. nr. 459/4 iun. 2018 modifică ari. 6 alin. (3) lit. b), art. 7 alin.
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor (1) şi (5), art. 19 lit. a), art. 40, art. 43 alin. 
acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice ^  ari 55 a [(n (2), art. 68 alin. (2) lit. a)

şi b), art. 104 alin. (1) lit. c), art. 104 alin.
(5) lit. c), art. 111 alin. (1) partea 
introductivă, art. 111 alin. (4), art. 153 
alin. (3), art. 161, art. 166 alin. (2), art.
213 alin. (2), art. 215 alin. (1), art. 217 
alin. (6), art. 221 alin. (1) lit. a) şi b) partea 
introductivă şi pct. (ii) de la lit. d) şi lit.f), 
art. 221 alin. (2), art. 221 alin. (7) partea 
introductivă şi lit. d), art. 221 alin. (9), art. 
224 alin. (1) lit. a) şi art. 226 alin. (1); 
introduce alin. (12) la art. 113 şi alin.
(3_1) la art. 187;
abrogă art. 7 alin. (3), art. 140 alin. (3), 
art. 214 alin. (2), art. 221 alin. (8) şi art. 
229 alin. (3)

L. nr. 5/2019 M. Of. nr. 14/7 ian. 2019 aprobă O.U.G. nr. 107/2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

D.C.C. nr. 738/2018 M. Of. nr. 260/4 apr. 2019 art. 167 alin. (4)
Decizia nr. 738 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. (4) din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

D.C.C. nr. 738/2018 M. Of. nr. 260/4 apr. 2019
Decizia nr. 738 din 20 noiembrie 2018 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 atin. (4) din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
167 alin. (4) (termenul se împlineşte la 18 
mai 2019) după care operează prevederile 
art. 147 din Constituţie

O.U.G. nr. 23/2020 M. Of. nr. 106/12 feb. 2020 modifică art. 165, art. 214 alin. (3), art. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 221 alin. (7), art. 224 alin. (1) lit. I) şi art. 
acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice 227 alin. (1);

introduce alin. (4) la art. 57, alin. (2_1) la 
art. 140, alin. (7_1) la art. 167, alin. (3_1) 
şi (3_2) la art. 171, alin. (4) şi (5) la art.
214 şi alin. (7_1) la art. 221

D.C.C. nr. 221/2020 M. Of. nr. 594/7 iui. 2020
Decizia nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

suspendăpentnt 45 de zile dispoziţiile 
O. U. G. nr. 23/2020, în ansamblul său 
(termenul se împlineşte la 20 august 2020), 
după care operează prevederile art. 147 
din Constituţie
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i i  modificări prin

12 completat prin

13 modificări prin

14 modificări prin

Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

O.U.G. nr. 114/2020 M. Of. nr. 614/13 iul. 2020

L. nr. 148/2020 M. Of. nr. 658/24 iul. 2020
Lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice

O.U.G. nr. 25/2021 M. Of. nr. 346/5 apr. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul achiziţiilor publice

O.G. nr. 3/2021 M. Of. nr. 821/27 aug. 2021
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul achiziţiilor publice

modifică art. 7 alin. (1) partea  
introductivă, art. 31 alin. (3), art. 57 alin.
(1), art. 111, art. 113 alin. (1), art. 165, art. 
207 alin. (2) şi (3), art. 212 alin. (1) lit. e), 
art. 214 alin. (3), art. 217 alin. (5) şi (6), 
art. 221 alin. (1) lit.f) partea introductivă, 
art. 221 alin. (6) şi (7), art. 224 alin. (1) lit. 
I) şi art. 227 alin. (1); 
introduce lit. ee_l) la art. 3 alin. (1), alin.
(4) la art. 57, art. 113_1, alin. (2_1) la art. 
140, alin. (7_1) la an. 167, alin. (3_1) şi 
(3_2) la art. 171, alin. (2_1) la art. 196, 
alin. (1_1) la art. 209, alin. (4) - (6) la art. 
214, alin. (1_1) la art. 216, art. 222_1 şi 
art. 234J ;
abrogă art. 68 alin. (2)

introduce alin. (2) şi (3) la art. 53, lit.fi la 
art. 60, alin. (1_1) la art. 167

modifică art. 3 alin. (1) lit. jj), art. 49 şi art. 
53 alin. (1);
introduce alin. (1_1) la art. 53

modifică art. 3 alin. (1) lit. yy), art. 55 alin.
(1) lit. a), art. 55 alin. (2), art. 70 alin. (2) 
şi (3), art. 196 alin. (2_1), art. 213 alin. (2), 
art. 214 alin. (5) şi (6), art. 219 alin. (5) şi 
art. 227 alin. (1);
introduce alin. (3) la art. 165, alin. (5_1) la 
art. 214 şi alin. (7) la art. 214; 
abrogă art. 113 alin. (11)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul.

L. nr. 99/2016 M. Of. nr. 391/23 mai 2016

Lege privind achiziţiile sectoriale

1 promulgată prin D. nr. 515/2016 M. Of. nr. 391/23 mai 2016
Decret pentru promulgarea Legii privind achiziţiile sectoriale

2 modificări prin O.U.G. nr. 107/2017 M. Of. nr. 1022/22 dec. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

aprobată prin L. nr. 5/2019 M. Of. nr. 14/7 ian. 2019

modifwă art. 3 alin. (1) Ut. e), r), bb),jj) şi 
ccc), art. 4 alin. (1) Ut. a), art. 5 alin. (2) 
partea introductivă, art. 6 alin. (2) partea 
introductivă, art. 7 alin. (3) partea 
introductivă, art. 12 alin. (1) partea 
introductivă, art. 17 Ut. a), art. 24, art. 38, 
art. 55 alin. (1) lit. d), art. 66, art. 67 alin.
(2), art. 68 alin. (1), art. 80 alin. (2) lit.a), 
art. 82 alin. (1) partea introductivă, art. 95 
alin. (4), art. Î1 7  alin. (1) lit. a) şi d), art. 
124 alin. (1) şi (4), art. 126 alin. (11) Ut. b), 
art. 127, art. 140 alin. (1) Ut. a), art. 163 
alin. (1) Ut. a), art. 172 alin. (1) şi (2), art.
173, art. 188 alin. (2) Ut. a), art. 189 alin.
(1), art. 195 alin. (1), art. 196 alin. (2), art. 
197 alin. (2), art. 199 alin. (1), art. 201, 
art. 202 alin. (2) şi (3), art. 209 alin. (10), 
art. 219 alin. (1) lit.b), art. 226 alin. (2), 
art. 227 alin. (2) şi (3), art. 228 alin. (2) Ut.
b), art. 228 alin. (3) - (6), art. 245 alin. (2) 
partea introductivă şi lit.g);

introduce alin. (2_1) şi alin. (5) la art. 12, 
alin. (1_1) la art. 82, alin. (4_1)  la art. 126, 
alin. (5_1) la art. 228, Ut. c) la art. 240 
alin. (1), Ut. m) la art. 245 alin. (2);

abrogă art. 4 alin. (1) lit. d), art. 6 alin.
(3), art. 126 alin. (12) şi (13) art. 196 alin.
(5), art. 246.

3 modificări prin O.U.G. nr. 45/2018 M. Of. nr. 459/4 iun. 2018 modifică art. 12 alin. (1) lit. a)-c), art. 12
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor alin. (3) şi (4), art. 24 alin. (1) partea 
acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice introductivă şi lit. a), art. 79 alin. (2), art.

82 alin. (1_1) lit. b), art. 117 alin. (1) Ut. d) 
şi g), art. 163 alin. (3), art. 173, art. 179 
alin. (2), art. 196 alin. (1), art. 226 alin.
(2), art. 228 alin. (1), art. 236, art. 237 
alin. (2) lit. a), art. 240 alin. (1) partea 
introductivă şi lit. b), art. 240 alin. (3) 
partea introductivă, art. 241 alin. (1) şi (2), 
art. 245 alin. (2) lit. k) şi art. 247 alin. (1); 
introduce alin. (12) la art. 126 şi alin.
(3_1) la art. 209;
abrogă art. 12 alin. (2_1), art. 149 alin. (3) 
şi art. 227 alin. (2) şi art. 250 alin. (3)

4 modificări prin L. nr. 5/2019 M. Of. nr. 14/7 ian. 2019 aprobă O. U.G. nr. 107/2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice
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5 modificări prin

6 modificări prin

7 modificări prin

s modificări prin

s modificări prin

O.U.G. nr. 23/2020 M. Of. nr. 106/12 feb. 2020 modifică art. 178, art. 227 alin. (3), art.
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 240 alin. (2) şi (3), art. 245 alin. (2) lit.j) şi 
acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice ari 248 alin. (1);

introduce lit.j) la art. 37 alin. (3), alin. (4) 
la art. 70, alin. (2_1) la art. 149, alin. (5_î) 
la art. 180, alin. (3_1) şi (3_2) la art. 184 şi 
alin. (4) şi (5) la art. 227

D.C.C. nr. 221/2020 M. Of. nr. 594/7 iul. 2020
Decizia nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile 
O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său 
(tennenul se împlineşte la 20 august 2020), 
după care operează prevederile art. 147 
din Constituţie

O.U.G. nr. 114/2020 M. Of. nr. 614/13 iul. 2020 modifică art. 12 alin. (1) partea 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor introductivă, art. 47 alin. (3), art. 70 alin. 
acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice arţ ¡24, art. 126 alin (1) art 178 art

219 alin. (2) şi (3), art. 225 alin. (1) lit. e), 
art. 227 alin. (3), art. 231 alin. (5) şi (6), 
art. 239, art. 240 alin. (3), art. 241 alin. (1) 
partea introductivă, art. 245 alin. (2) lit. j)  
şi art. 248 alin. (1);
introduce lit. f_ l )  la art. 3 alin. (1), lit.j) la 
art. 37 alin. (3), alin. (4) la art. 70, art. 
126_1, alin. (2_1) la art. 149. alin. (5_1) la 
art. 180, alin. (3_1) şi (3_2) la art. 184, 
alin. (2_1) la art. 205, alin. (1 _1) la art. 
221, alin. (4)-(6) la art. 227, alin. (I_ I) la 
art. 230, art. 239_1 şi art. 254_ l;  
abrogă art. 82 alin. (1 _ l)

O.U.G. nr. 25/2021 M. Of. nr. 346/5 apr. 2021 modifică art. 3 alin. (1) lit. ii), art. 62 şi art.
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 66 
acte normative în domeniul achiziţiilor publice

O.G. nr. 3/2021 M. Of. nr. 821/27 aug. 2021 modifică art. 3 alin. (1) lit. zz), art. 68 alin.
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte (1) lit. a), art. 68 alin. (2), art. 205 alin.
normative în domeniul achiziţiilor publice (2_1), art. 226 alin. (2), art. 227 alin. (5) şi

(6), art. 233 alin. (5) şi art. 248 alin. (1); 
inti‘oduce alin. (3) la art. 178, alin. (5_1) la 
art. 22 7 şi alin. (7) la art. 22 7; 
abrogă art. 126 alin. (11)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

O.U.G. nr. 114/2011 M. Of. nr. 932/29 dec. 2011

Ordonanţă de urgenţă privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării 
şi securităţii

aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 195/2012

1 modificări prin L. nr. 195/2012 M. Of. nr. 753/8 nov. 2012
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii 
publice în domeniile apărării şi securităţii

M. Of. nr. 753/8 nov. 2012

modifică art. 1 alin. (1) partea 
introductivă, art. 3 pct. 4 fit. c), art. 7 alin.
(2) partea introductivă, art. 22 Ut. b), art. 
56, art. 102 Ut. I), art. Î27 alin. (î), art. 
128 alin. (6) şi alin. (10) Ut. b), art. 154, 
art. 156 Ut. b), art. 161 alin. (2), art. 174, 
art. 181, art. 185 alin. (1) Ut. n), art. 188 
alin. (2), art. 189 lit. a) şi e), art. 189 Ut. j)  
şi l), art. 190 alin. (I) şi (2), art. 193 alin.
(1) lit. b);
introduce Ut. c) la art. 9 alin. (1), alin. (2) 
la art. 51, art. 179_1, lit. e_ l) la art. 189, 
lit. x) la art. 189, lit. g) şi h) la art. 193 
alin. (1), alin. (4) la art. 193; 
abrogă art. 128 alin. (2)-(5)

2 aprobată cu L. nr. 195/2012 M. Of. nr. 753/8 nov. 2012
modificări şi ¡_ege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
completări prin nr •[ 14/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii 

publice în domeniile apărării şi securităţii

3 modificări prin O.U.G. nr. 55/2018 M. Of. nr. 549/2 iul. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind 
atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile 
apărării şi securităţii

modifică art. 1 alin. (2), art. 3 pct. 4 Ut. d) 
şi e), art. 3 pct. 10, art. 4, art. 7 alin. (2), 
art. 20 alin. (2) şi (3), art. 22 lit. cj, art. 51 
alin. (2), art. 56, art. 102 Ut. a) şi b), art. 
103, art. 128 alin. (1), (6), (7), (9) şi (11), 
art. 134 alin. (2) lit. a) şi b), art. 136 alin.
(2) lit. a) şi b), art. 138 alin. (2) Ut. d), art. 
152 alin. (3), art. 178 alin. (2), art. 188 
alin. (1), art. 189 Ut. m) şi n), art. 191 alin. 
(1) şi (3), art. 192 alin. (2), art. 193 alin. 
(1) partea introductivă şi Ut. b), art. 193 
alin. (4), art. 196 şi art. 197; 
introduce alin. (3) la art. 51; 
abrogă art. 185 alin. (1) lit. o)

4 modificări prin O.U.G. nr. 23/2020 M. Of. nr. 106/12 feb. 2020 modifică art. 1 alin. (1) lit. b) şi d), art. 1 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor alin. (2), art. 3 pct. 28 şi art. 22 lit. a); 
acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice introduce pct. 1 7 J  şi 17_2 la art. 3, alin.

(3) la art. 107, alin. (1_1) la art. 109 şi art. 
Î16_l

5 modificări prin D.C.C. nr. 221/2020 M. Of. nr. 594/7 iul. 2020
Decizia nr. 221 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
23/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile 
O.U.G. nr. 23/2020, în ansamblul său 
(termenul se împlineşte la 20 august 2020), 
după care operează prevederile art. 147 
din Constituţie
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EVENIMENTE SUFERITE de actul.

Ordonanţă de urgenţă privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de iucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 337/2006 M. Of. nr. 625/20 iui. 2006
(v. D.C.C. nr. 569/2008 - M. Of. nr. 537/16 iul. 2008 (art. 281 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 2/2015 - M. Of. nr. 117/13 feb. 2015 
(art. 287_17 alin. (2))

O.U.G. nr. 34/2006 M. Of. nr. 418/15 mai 2006

1 modificări prin L. nr. 337/2006 M. Of. nr. 625/20 iul. 2006
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii

modifică art.l, art.2 alin. (2) lit.f), art.3, 
art.4 alin.(l) lit.c), art.5 alin.(2), art.6 
alin.(l), art.9 lit.c), art. 12 lit.b), art. 13 
lit.a), art. 14 alin.(l) lit.c) şi alin. (2), art. 15 
alin.(l), art. 18 alin.(2), art.¡9, art.20 
alin.(l), art.21 aîin.(l), art. 67, art. 68, 
art.69 lit.a) şi c), art.l 10partea 
introductivă şi lit.a) a alin.(l), an. 119 lit.b) 
şic), a r t.l51 alin.(l), art.181 lit.a), art. 190 
alin.(2), art.225 lit.a), art.235 lit.b), 
art.236, art.237, art.238 alin.(l), art.239, 
art.252 lit.g), art.255 alin.(î), art.257 
alin.(3), art.266 alin.(l) lit.a), art.278 
alin.(8), art.279 alin.(l) şi (3), art.280 
alin. (5), art.283 alin. (2), art.286 alin. (2), 
art.293 lit.m), art.301 alin.(l), art.303 
alin.(l), anexa nr.3A; 
introduce art.3_l la cap.l după titlul secţ. 

a 3-a, alin.(7) la art.49, alin. (4) la art. 177, 
lit.g) la alin.(3) al a r t.l88, alin.(2) la 
art.215, art.304_1; 
abrogă lit.c) a art. 12, lit.a) a art. 122, 

art.288, alin. (3) al art.295

2 aprobată cu 
modificări şi 
completări prin

L. nr. 337/2006 M. Of. nr. 625/20 iul. 2006
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii

3 rectificare
RECTIFICARE

M. Of. nr. 662/1 aug. 2006 rectifică art.215 alin. (2)

4 modificări prin L. nr. 128/2007 M. Of. nr. 309/9 mai 2007
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

modifică art. 258 alin. (l)-(3), art. 292 alin. 
(2);
introduce alin. (5) la art. 257
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EVENIMENTE SUFERITE de actul.

H.G. nr. 394/2016 M. Of. nr. 422/6 iun. 2016

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale

1 modificări prin H.G. nr. 866/2016 M. Of. nr. 972/5 dec. 2016 modifică şi completează anexa
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.
99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordu Iu l-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
395/2016

2 modificări prin H.G. nr, 419/2018 M. Of. nr. 496/18 iun. 2018 modifică şi completează anexa
Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 
privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a 
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, pentru 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, 
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii 
Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea 
nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 395/2016 şi a Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr.
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016

3 modificări prin H.G. nr. 485/2020 M. Of. nr. 561/29 tun. 2020 modifică şi completează anexa
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.
99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
395/2016
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H.G. nr. 1/2018 M. Of. nr. 26/11 ian. 2018

Hotărâre pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de 
achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice

EVENIMENTE SUFERITE de actul...
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L. nr. 237/2015 M. Of. nr. 800/28 oct. 2015

Lege privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

EVENIMENTE SUFERITE de actul...

1 promulgată prin D. nr. 763/2015 M. Of. nr. 800/28 oct. 2015
Decret pentru promulgarea Legii privind autorizarea şi 
supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

2 modificări prin O.U.G. nr. 54/2016 M. Of. nr. 723/19 sep. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor 
persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie

respinsă prin L. nr. 122/2019 M. Of. nr. 554/5 iul. 2019

modifică art. 1 alin. (2) pct. 8

3 modificări prin L. nr. 236/2018 M. Of. nr. 853/8 oct. 2018
Lege privind distribuţia de asigurări

modifică art. 1 alin. (2) pct. 2 şi 44, art. 
IJ0  şi art. 163 alin. (16) (v. art. 39 din L. 
nr. 236/2018);
introduce alin. (5_1) la art. 163 (w art. 39 
din L. nr. 236/2018)

4 completat prin O.U.G. nr. 111/2020 M. Of. nr. 620/15 iul. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor 
şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 
alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi 
supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

aprobată cu modificări şi 
completări prin

L. nr. 101/2021 M. Of. nr. 446/27 apr. 2021

introduce pct. (v) la art. 12 alin. (5) Ut. a)

începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor 
ţinut la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului devine Registrul beneficiarilor reali.

5 modificări prin L. nr. 158/2020 M. Of. nr. 673/29 iul. 2020
Lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere 
în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 af 
Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 
2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi 
de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, 
transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 
2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a 
Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012

modifică art. 1 alin. (2) pct. 8, 16 şi 37, ari. 
12 alin. (6), art. 38 alin. (4), art. 49 alin.
(1) partea introductivă şi alin. (6), art. 55 
alin. (13) şi alin. (17) Ut. c), art. 126, 
art. 163 alin. (1) Ut. a) şi h) şi alin. (17) şi 
(18), art. 167 alin. (10) Ut. c) şi d); 
introduce pct. (v) la art. 12 alin. (5) lit.a), 

alin. (5_1) la art. 21, alin. (4_1) la art. 38, 
alin. (9) la art. 39, alin. (16_1) la art. 163, 
alin. (18_1) - (18_3) la art. 163, pct. 4-6 la 
menţiunea de transpunere a normelor 
Uniunii Europene; abrogă art. 167 alin. (9)

M. Of. nr. 813/3 sep. 2020
RECTIFICARE

art. 49 alin. (6)

Consiliul Legislativ - 1 martie 2022 Pag. 1 din 1



EVENIMENTE SUFERITE de actul.

* Lege privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
(v. Decizia I.C.C.J. nr. 11/2016 - M. Of. nr. 436/10 iun. 2016)

Notă: în actele normative în vigoare, sintagma "procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor de credit" se 
înlocuieşte cu sintagma "procedura falimentului instituţiilor de credit"

1 promulgată prin D. nr. 473/2014 M. Of. nr. 466/25 iun. 2014
Decret pentru promulgarea Legii privind procedurile de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

L. nr. 85/2014 M. Of. nr. 466/25 iun. 2014

2 modificări prin L. nr. 312/2015 M. Of. nr. 920/11 dec. 2015
Lege privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a 
firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul financiar

modifică art. 206, art. 212 alin. (1), art.
219 alin. (1), art. 220, art. 221 alin. (3), 
art. 226 alin. (1) şi (5), art. 230, art. 232, 
art. 234, art. 313 alin. (2), art. 320 alin.
(3), art. 321 alin. (4) şi (6)-(9), art. 322; 
introduce alin. (2) la art. 5, art. 196 1- 
196_3, art. 2U _1, art. 219J ,  219_2, art. 
311_1 la cap. IV, art. 3 1 8 J , alin. 3_1) la 
art. 320;
abrogă art. 5 pct. 3, art. 207 alin. (1) lit. b), 
art. 209 lit. g), art. 215, art. 216 alin. (2)-
(4), art. 217 alin. (2)-(4), art. 218 alin. (2) 
şi (3), art. 226 alin. (4), art. 231

3 completat prin L. nr. 62/2016 M. Of. nr. 295/19 apr. 2016 introduce lit. c) la alin. (2) al art. 75
Lege pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr.
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 
insolvenţă

4 modificări prin L. nr. 1/2017 M. Of. nr. 15/6 ian. 2017 modifică art. 39 alin. (7) şi art. 42 alin. (1)
Lege privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

s modificări prin O.U.G. nr. 88/2018 M. Of. nr. 840/2 oct. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte 
normative

aprobată cu modificări şi 
completări prin

L. nr. 113/2020 M. Of. nr. 600/8 iul. 2020

modifică art. 5 alin. (1) pct. 31, 66, 71 şi 
72, art. 57 alin. (1), art. 59 alin. (1), art. 67 
alin. (2), art. 75 alin. (3) şi (4), art. 102 
alin. (1), art. 133 alin. (5) lit. K, art. 143 
alin. (1) şi (3), art. 169 alin. (2) şi (7), art. 
170, art. 243 alin. (1), art. 244, art. 246 
alin. (2), art. 248, art. 249 alin. (1), art.
249 alin. (2) lit. b), art. 250 alin. (1), art. 
252 alin. (1), art. 258 lit. d) şi e), art. 258 
partea introductivă a lit. q), art. 260, art. 
262 alin. (3), art. 263, art. 266 alin. (2), 
art. 267 alin. (1) şi art. 324 alin. (1);

introduce pct. 73 şi 74 la art. 5 alin. (1), 
alin. (2) la art. 52, alin. (2) la art. 61, alin. 
(8_î) la art. 102, alin. (5_l)-(5_3) la art. 
133, art. 135_1, alin. (2) şi (3) la an. 251, 
art. 251_1, alin. (2)-(4) la art. 258, alin. 
(3_l)-(3_3) la art. 262 şi alin. (3) la art. 
267;

abrogă art. 258 lit. c), art. 258 lit. q) pct. 1, 
art. 264 şi art. 265
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6 rrodificări.prin

e modificări prin

9 modificări prin

L. nr. 55/2020 M. Of. nr. 396/15 mai 2020 Dispoziţiile art. 66 alin. (1) din Legea nr.
Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 85/2014, cu modificările şi completările 
efectelor pandemiei de COVID-19 ulterioare, nu sunt aplicabile până la

încetarea stării de alertă, dată de la care 
începe să curgă şi termenul de 30 de zile pe  
care acestea îl prevăd. Corelativ până la 
aceeaşi dată, nu sunt aplicabile, în mod 
corespunzător, prevederile art. 66 alin. (2) 
şi (3) din Legea nr. 85/2014, cu 
modificările şi completările ulterioare;
Pe durata stării de alertă se suspendă 
aplicabilitatea tezei fina le  a art. 5 pct. 72 şi 
a tezei finale a art. 143 alin. (1) din Legea 
nr. 85/2014, cu modificările şi completările 
ulterioare.

L. nr. 113/2020 M. Of. nr. 600/8 iul. 2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 88/2018 şi modifică art. 5 alin. (1) pct.
31 Ut. b) şi pct. 72, art. 57 alin. (1), art. 61 
alin. (2), art. 75 alin. (3) şi (4), art. 102 
alin. (8_1), art. 143 alin. (1), art. 175 alin. 
(1), art. 234, art. 250 alin. (1), art. 260 
alin. (2), art. 262 alin. (3_3); 
introduce pct. 12_J şi 75 la art. 5 alin. (1), 
alin. (3) la art. 91, art. Î61_l, art. 234_1, 
alin. (3_î) la art. 337

O.U.G. nr. 102/2021 M. Of. nr. 916/24 sep. 2021 modifică art. 262 alin. (3 2);
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii abrogă art. 266 alin. (2) 
nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor şi 
pentru modificarea altor acte normative

L. nr. 320/2021 M. Of. nr. 1256/31 dec. 2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 312/2015 
privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor 
de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul financiar, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
financiar

modifică menţiunea referitoare la 
transpunerea normelor 
Uniunii Europene; 
introduce art. 161 2 si art. 234 2
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

H.G. nr. 395/2016 M. Of. nr. 423/6 iun. 2016

'  Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr 98/2016 privind achiziţiile 
publice

1 modificări prin H.G. nr. 866/2016 M. Of. nr. 972/5 dec. 2016 modifică şi completează anexa
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.
99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
395/2016

2 modificări prin H.G. nr. 419/2018 M. Of. nr. 496/18 iun. 2018 modifică şi completează anexa
Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 
privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a 
contractelor/acord urilor-cadru sectoriale şi a contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, pentru 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, 
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii 
Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea 
nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare ta atribuirea contractului 
de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 395/2016 şi a Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr.
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 
servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016

3 modificări prin H.G. nr. 485/2020 M, Of. nr. 561/29 iun, 2020 modifică şi completează anexa
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului sectoriat/acordu Iu ¡-cadru din Legea nr.
99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
395/2016
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5 modificări-prin O.U.G. nr. 94/2007 M. Of. nr. 676/4 oct. 2007
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii

aprobată prin L. nr. 344/2013 M. Of. nr. 811/20 dec. 2013

modifică art. 8 lit. e), art. 9 Ut. c), art. 10, 
art. 12 lit. a), art. 14 alin. (1) lit. c), art. 19, 
art. 27 alin. (5) Ut. a), art. 28 alin. (3) Ut. 
a), art. 29 alin. (3) Ut. a), art. 46 alin. (1), 
art. 49 alin. (5) şi (7), art. 56 alin. (1) Ut.
a), art. 79 alin. (1), art. 80, art. 85 alin. (2), 
art. 88 alin. (1) Ut. b) şi e), art. 92 alin. (1), 
art. 93, art. 101 alin. (1), art. 104 alin. (1) 
lit. b), art. 108 Ut. b) şi e), art. 110 alin. (I) 
Ut. a), art. 116 alin. (2), art. 119 Ut. b), art. 
122 Ut. c),J) şi lit. i) a treia liniuţă, art.
124, art. 125 alin. (2) Ut a), art. 129, an. 
148, art. 158 alin. (2), art. 165 alin. (2), 
art. 172 alin. (1), art. 199 alin. (3), art.
205, art. 206 alin. (3), art. 207 alin. (2) Ut.
b) şi c), art. 209 alin. (I) lit. b) şi c), art. 
212, art. 213 alin. (1), art. 228 alin. (2) lit.
c), art. 241, art. 245, art. 246 alin. (2) şi 
alin. (3) lit. c) teza a doua, art. 252 Ut. a),
c) şif), art. 256, art. 257 alin. (2), art. 258 
alin. (l)-(3'), art. 262 alin. (1) şi (2), art. 
263, art. 2 6 6 alin. (1), art. 270 alin. (1) Ut.
d), art. 271 alin. (2) şi (3), art. 272 alin. (2) 
şi (3), art. 274 alin. (1), art. 275 alin. (1)-
(3), art. 276, art. 277 alin. (3) şi (4), art. 
278 alin. (4), art. 279 alin. (3), art. 281 
alin. (1), art. 283 alin. (1), art. 284 alin.
(1), art. 285 alin. (2), art. 291, art. 292 
alin. (2), art. 293 lit. e) şi m), an. 294, an. 
295 alin. (4), art. 304_1;
introduce Ut. u_l) la art. 3, lit. c_ l) la art. 

9, lit. b_ l) la art. 125 alin. (2), Ut. c_ î) la 
art. 181, alin. ( l_ l)  la art. 204, lit. d) la 
art. 207 alin. (2), alin. (4) şi (5) la an. 246, 
alin. (3) la art. 250, art. 256_1, alin. (2_1) 
la art. 262, alin. (5) la art. 271, alin. (4) şi
(5) la art. 272, alin. (3_1) şi (3_2) la an. 
275, alin. (5) la art. 277, alin. (4) la art.
279, Ut. j j )  la art. 293, Ut. n)-v) la art.
293, art. 296_1, alin. (4) la art. 299; 
abrogă art. 257 alin. (5), secţiunea a 7-a 

din cap. IX cu  art. 282, art. 287 alin. (4)

e admisă excepţie D.C.C. nr. 569/200B M. Of. nr. 537/16 iul. 2008 art. 281 alin. (1) 
de neconst. prin Decizia nr, 569 din 15 mai 2008 referitoare la excepţia de

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

7 modificări prin D.C.C. nr. 569/2008 M. Of. nr. 537/16 iul. 2008
Decizia nr. 569 din 15 mai 2008 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
prevederile art. 281 alin. (1) (termenul se 
împlineşte la data de 30 august 2008, după 
care operează prevederile art. 147 alin. (1) 
din Constituţie)
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Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii

aprobată prin L. nr. 347/2013 M. Of. nr. 812/20 dec. 2013

8 modificări-prin O.U.G. nr. 143/2008 M. Of. nr. 805/2 dec. 2008

9 modificări prin O.U.G. nr. 228/2008 M. Of. nr. 3/5 ian. 2009
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

respinsă prin L. nr. 9/2013 M. Of. nr. 121/5 mar. 2013

o modificări prin O.U.G. nr. 19/2009 M. Of. nr. 156/12 mar. 2009
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul 
legislaţiei referitoare la achiziţiile publice

aprobată prin L. nr. 346/2013 M. Of. nr. 811/20 dec. 2013

modifică art. 9 lit. c) şi c_l), art. 10, art. 46 
alin. (1), art. 55 alin. (2) lit. b), art. 57 
alin. (2) lit. b), art. 80, art. 93, art. 122 
partea introductivă şi a treia liniuţă de la 
lit. i), art. 204 alin. (î_1), art. 213 alin. (2) 
partea introductivă, art. 252 lit. j )  partea 
introductivă, art. 263 alin. (2), alin. (3) lit. 
a) şi alin. (5), art. 271, art. 272 alin. (4), 
art. 274, art. 276, art. 277 alin. (1) şi (2), 
art. 278 alin. (3) şi (4), art. 279 alin. (3), 
art. 281 alin. (1), art. 296_1 alin. (1) lit. b); 
introduce alin. (2_1) şi (2_2) la art. 49, 

art. 210_1, alin. (2) la art. 241, lit. c_ l) şi 
lit. c_2) la art. 270 alin. (1), art. 276_1, 
alin. (5) la art. 279; 
abrogă art. 272 alin. (5)

modifică art. 266 alin. (1); 
introduce alin. (1_1)-(1_4) la art. 256

modifică art. 8 lit. b) partea introductivă, 
art. 19, art. 40, art. 58 alin. (1), art. 76 
alin. (1), art. 84, art. 85 alin. (4), art. 86 
alin. (2) Ut. b), art. 89 alin. (6), art. 90 alin.
(1), art. 99, art. 101 alin. (3), art. 102 alin.
(2) lit. b), art. 114, art. 116 alin. (4), art. 
117 alin. (2) Ut. b), art. 121 alin. (2), art. 
124, art. 178 alin. (1), art. 179, art. 186 
alin. (2), art. 200, art. 205, art. 206 alin. 
(1), art. 207 alin. (2) Ut. d), art. 209 alin.
(1) lit. a), art. 210, art. 210_1, art. 255, art. 
256 alin. (1) şi (1 _)), art. 256_1, art. 257 
alin. (1), art. 261 alin. (2), art. 262 alin.
(3), art. 263 alin. (2)-(6), art. 270 alin. (1) 
Ut. d), art. 271 alin. (1) şi (4), art. 274 alin. 
(1), denumirea secţiunii a 5-a, art. 277, art. 
278 alin. (4), art. 279 alin. (5), art. 281 
alin. (1) şi (3), art. 283, art. 285 alin. (1)-
(3), art. 286, art. 287, art. 291, art. 296_1; 
introduce art. 12_1, Ut. d) la art. 14 alin. 
(1), alin. (1_1) la art. 206, art. 256_2, art. 
287_1-287_18, alin. (1_1) la art. 300; 
abrogă art. 90 alin. (4), art. 121 alin. (3) şi
(4), art. 270 alin. (1) lit. c_ l) şi c_2), art. 
272, art. 274 alin. (3), art. 276_1, art. 280 
alin. (5), art. 284
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i i  rr.odificăr prin O.U.G. nr. 72/2009 M. Of. nr. 426/23 iun. 2009
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii

aprobată prin L. nr. 345/2013 M. Of. nr. 811/20 dec. 2013

modifică art. 16 alin. (1), art. 77 alin. (2), 
art. 80, art. 92 alin. (1), art. 115 alin. (2), 
ari. 122 lit. e) ultima teză, art. 182 alin. (2), 
art. 188 alin. (2) lit h), art. 188 alin. (3) lit. 
g), art. 190 alin. (2), art. 205, art. 213 alin. 
(1) lit. o), art. 223 alin. (2), art. 227 alin. 
(1), art. 255 alin. (2) partea introductivă şi 
lit. a), art. 256, art. 256_1, art. 256_2 alin.
(1), art. 263 alin. (2), (3) şi (5), art. 277 
alin. (3), art. 285 alin. (3), art. 286, art.
287_8 alin. (2), a rt 287_10, art. 287J l .  
a rt 287^12 alin. (1), art. 287_13, art.
287_14, art. 287_17, art. 293 lit.j), art.
295 alin. (2), art. 296_1 lit. a); 
introduce art. 119_1, art. 119_2, alin.
(1_1) la art. 209, alin. (1 _1) - (1_3) la art. 
255, alin. (4) la art. 255

12 modificări prin O.U.G. nr. 76/2010 M. Of. nr. 453/2 iul. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii

aprobată cu modificări şi 
completări prin

L. nr. 278/2010 M. Of. nr. 898/31 dec. 2010

modifică a rt 3 lit. a), art. 3 lit. p), art. 3 lit 
z), art. 9 lit. c) şi c_l), art. 16 alin. (1), art. 
46 alin. (1) şi (2), art. 47 alin. (1), art. 49, 
art. 51 alin. (1), art. 53 alin. (1) lit. a), art. 
55, art. 57, titlul secţiunii a 6-a din cap. II, 
art. 58 alin. (1), art. 58 alin. (2), art. 79 
alin. (1), art. 88, art. 122 lit. c) şi i), art. 
123, art. 124, art. 161 alin. (1) lit. a), art. 
167 alin. (2), art. 181 lit. a), art. 181 lit. e), 
art 188 alin. (3) lit. a), art. 200 alin. (2) şi
(3), art. 205 alin. (1), art. 209 alin. (1) lit.
a), art. 213 alin. (1) lit. n), art. 223, art. 
227 alin. (1), a rt 253, art. 255 alin. (1_1), 
art. 260 alin. (1), a rt 263 alin. (2), art 263 
alin. (5), art. 266 alin. (1), art. 271 alin.
(4), art. 276 alin. (1), art. 278 alin. (2), (3) 
şi (4), art. 285 alin. (3), art. 286 alin. (1), 
art. 287_8, a rt 287^10 alin. (1) lit b), art. 
287_11, art. 287_/2 alin. (2) lit. b) şi c), 
art. 287_16 alin. (1) şi (2), art. 287_ l 7 
alin. (2), art. 291, art. 293 lit. c), g), k), m), 
t) şi v), a rt 294 alin. (1), (2) şi (3), art.
296_1, art. 300 alin. (1), art. 302, anexa 
nr. 2;
introduce lit. e_ l) la art. 3, lit v_l) la art. 

3, art. 43_1, lit. d) la a rt 69, art. 69_1, art. 
84_1, Ut. g) la art. 125 alin. (2), art. 148_1, 
alin. (1 _1) la art. 202, lit. e) la art. 209 
alin. (1), art. 218^1, alin. (5) la art. 255, 
art. 256_3, alin. (4_1)  la art 258, alin. (5) 
la art. 262, alin. (7) la art. 263, alin. (4) la 
a rt 274, art. 274_1, alin. (9) la art. 278, 
a rt 278_1, alin. (1_1) la art. 283, alin. (4) 
la art. 283, art. 283_1, art. 285_1, alin. 
(1_1) la art. 286, lit m_l) la art. 293, alin.
(6) la art. 294;
abrogă art. 181 lit. b), art. 215 alin. (2), 
art. 256 alin. (2), secţiunea a 5-a cu art 
277 din cap. IX
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13 rrodificâri prin L. nr. 284/2010 M. Of. nr. 877/28 dec. 2010 abrogă art. 262 alin. (2)
Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice

(v. D.C.C. nr. 1615/2011 - M. Of. nr. 99/8 feb. 2012 (anexa nr. Il cap. I lit. B art. 7); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2014- 
M. Of. nr. 260/9 apr. 2014)

14 modificări prin L. nr. 278/2010 M. Of. nr. 898/31 dec. 2010
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

modifică art. 3 lit. f), art. 9 lit. c) şi c_I), 
art 12_î alin. (1), art. 16 alin. (}), art. 47 
alin. (2), art. 49 alin. (2), art. 55 alin. (2), 
art. 56 alin. (2), art. 57 alin. (2), art. 75 
alin. (I), art. 76 alin. (1), art. 83 alin. (1), 
art. 84, art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1), 
art. 98 alin. (J), art 99, art. 113 alin. (1), 
art. 114, art. 124, art. 158 alin. (2) Ut. a) şi
b), art. 205 alin. (1), art. 206 alin. (1 _1), 
art 213 alin. (1) lit. n), art 223 alin. (2), 
art. 227 alin. (1), art. 255 alin. (1), art.
256J .  art. 256_ 2, art. 256J  alin. (1) - (3), 
art. 257 alin. (1), art. 263 alin. (4), (5) şi
(7), art. 280 alin. (1), art. 283 alin. (1_1) şi 
alin. (4), art. 285 alin. (3), art. 286 alin. (1) 
şi alin. (2), art. 287 alin. (1), art. 287_7 
alin. (1), art. 287_10 alin. (1) lit. b), art. 
287_11, art. 287_12 alin. (2) lit. a) - c), a rt 
287_16 alin. (1), art 290 alin. (1), art.
291, a rt 296, art. 2 9 6 J  alin. (3); 
introduce alin. (1_1) la art. 15, alin. (3) la 

art. 260, art. 275_1, lit.f) la art. 296_1 
alin. (1);
abrogă art. 255 alin. ( l_ l)  - (1_3), art. 286 
alin. (1_1), art. 287_3, art. 287_8, art.
287 9, art. 287 18

îs modificări prin L. nr. 279/2011 M. Of. nr. 872/9 dec. 2011
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

modifică a rt 8 lit. c), art. 14 alin. (I) lit. a), 
art. 19, a rt 20, art. 33 alin. (2) lit. b), art. 
40 alin. (2), art. 43_1 alin. (2) partea 
introductivă, art. 49 alin. (2) lit a) şi b), 
art. 69_1, art. 122 lit. i) şi j), art 124 
partea introductivă, art. 178 alin. (1), art 
179, art. 186 alin. (2), art. 190 alin. (2), 
art. 199 alin. (1) şi (3), art. 204 alin. (2), 
art. 209, art. 213 alin. (1) lit. o), art. 222 
alin. (5), a rt 252 lit. k), art. 254, art. 266 
alin. (1), art. 274 alin. (1), art. 276 alin.
(1), a rt 278 alin. (2), art. 278_1 alin. (1) 
partea introductivă, art. 287_1, art. 293 lit 
a), e ) ,j_ l)  şi l), art. 294 alin. (1) şi (2), art 
295 alin. (2), art. 296_1 alin. (1) lit. b); 
introduce lit. s_ l)  la art. 3, art. 8J1, art 

33_1, lit c) la art. 46 alin. (1), alin. (4) şi
(5) la art. 199, art. 204_1, lit e_ l) şi w) la 
art. 293, lit. g) şi h) la art. 296J  alin. (1), 
alin. (4) la a rt 296_1; 
abrogă art. 127 alin. (3), art 287_4

ie modificări prin O.U.G. nr. 114/2011 M. Of. nr. 932/29 dec. 2011 abrogă art. 11 la 1 oct 2012
Ordonanţă de urgenţă privind atribuirea anumitor contracte de 
achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii

aprobată cu modificări şi L. nr. 195/2012 M. Of. nr. 753/8 nov. 2012 
completări prin
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17 rrtodificăr: prin L. nr. 76/2012 M. Of. nr. 365/30 mai 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

modifică, la 1 septembrie 2012, art. 283 
alin. (3), art. 285 alin. (5), art. 286 alin.
(2), art. 2 8 7 6 ,  art. 296_ i partea 
introductivă a alin. (1) şi alin. (2) şi (3)

îs modificări prin O.U.G. nr. 44/2012 M. Of. nr. 606/23 aug. 2012
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea 
nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă

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

prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 20Î3

îs modificări prin L. nr. 195/2012 M. Of. nr. 753/8 nov. 2012 aprobă cu modificări şi completări O.U.G.
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 
nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii 
publice în domeniile apărării şi securităţii

20 modificări prin O.U.G. nr. 77/2012 M. Of. nr. 827/10 dec. 2012
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii

aprobată cu modificări şi 
completări prin

L. nr. 193/2013 M. Of. nr. 387/28 iun. 2013

modifica art. 1, art. 2 alin. (2) lit.J), art. 3 
lit./), art. 9 lit. c) şi c_l), art. 13 lit. d), art. 
20, art. 33 alin. (2), art. 33_1, art. 43_1 
alin. (2) lit. a), art. 51 alin. (1) lit. c), art.
55 alin. (2), art. 57 alin. (2), art. 58 alin.
(1), art. 72, art. 79 alin. (2), art. 80, art. 92 
alin. (2), art. 119_2 alin. (2), art. 124, art. 
150 lit. d), art. 158 alin. (2), art. 163, art. 
170, art. 179 alin. (4), art. 200 alin. (1) şi
(2), art. 202 alin. (1 _1), art. 209 alin. (4) 
lit. a), art. 215 alin. (1), art. 223 alin. (2), 
art. 227 alin. (1), art. 257 alin. (4), art. 263 
alin. (7), art. 273 alin. (1), art. 275 alin.
(6), art. 276 alin. (1), art. 278 alin. (4), art. 
278_1, art. 279 alin. (3) şi (4), art. 280 
alin. (2), art. 281 alin. (1) şi (3), art. 286 
alin. (1), art. 287_}2 alin. (2), art. 287_ î 6 
alin. (1), art. 293 lit. k), art. 293 lit. m), art.
294, art. 296_1 alin. (1) partea 
introductivă, art. 296_1 alin. (1) lit. g), 
alin. (2) şi (3) la art. 296_1;
introduce lit. k_ l) la art. 3, lit. s_2') la art. 

3, lit. b_ l) la art. 8, art. 19_1, alin. (7) la 
art. 28, alin. (2_1) la art. 29, alin. (3) şi (4) 
la art. 33, lit. c) la art. 49 alin. (2), art.
50_1, art. 69_2, alin. (3) la art. 79, alin. (5) 
la art. 85, alin. (3) la art. 92, alin. (4) la 
art. 101, alin. (5) la art. 116, alin. (3) la 
art. 119_2, alin. (5) la art. 179, alin. (4) la 
art. 200, alin. ( 1 1 )  la art. 205, lit. c) şi d) 
la art. 209 alin. (4), lit. c_ l) la art. 213 
alin. (1), alin. (3) la art. 213, alin. (1_1) la 
art. 256_2, lit. c_ l) la art. 264 alin. (3), 
alin. (6) la art. 279, alin. (6) la art. 285, lit.
d) la art. 287_10 alin. (1), lit. l_ l) la art. 
293, alin. (5) şi (6) la art. 295, lit. i) la art. 
296J ;
abrogă art. 280 alin. (4), art. 287_16 alin. 
(2)
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21 modificăr 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. 134/2010până la 15 februarie 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codu! 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

22 modificări prin L. nr. 9/2013 M. Of. nr. 121/5 mar. 2013 respinge O.U.G. nr. 228/2008
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 228/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

23 modificări prin O.U.G. nr. 31/2013 M. Of. nr. 237/24 apr. 2013 modifică art. 8 Ut. b_ l)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 8 lit. b_1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii

respinsă prin L. nr. 119/2016 M. Of. nr. 478/28 iun. 2016

24 modificări prin O.U.G. nr. 35/2013 M. Of. nr. 251/30 apr. 2013
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii

aprobată prin L. nr. 40/2014 M. Of. nr. 275/15 apr. 2014

modifică art. 293 partea introductivă, art. 
294 alin. (2);

introduce art. 80_1, art. 86 1, art. 93_1, 
art. 102_1, art. 106_1, art. 109_I, art.
117 J ,  art. 121J ,  lit. i_ l) la art. 293, art. 
294 1

25 modificări prin L. nr. 193/2013 M. Of. nr. 387/28 iun. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

aprobă O.U.G. nr. 77/2012 şi modifică art. 
19, art. 79 alin. (3) Ut. b), art. 150 lit. d), 
art. 186 alin. (2), art. 190 alin. (2), art. 202 
alin. (1 _1), art. 203 alin. (1), art. 294 alin.
(2) şi (3);
elimină de la modificare art. 296J  partea 
introductivă, aii:. 296^1 alin. (1) Ut. g), art. 
296_1 alin. (2) şi (3); 
introduce art. I6 _ l, art. 1 9 3 1 , art.
196_1, art. 2 8 8 J , alin. (3_1) şi (3_2) la 
art. 294, alin. (8) - (10) la art. 294; 
abrogă art. 8 Ut. b_l), art. 15 alin. (1 _1), 
art. 296_1 alin. (1) Ut. g), Ut. i), art. 296_1

26 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 urgenţă 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

27 modificări prin L. nr. 344/2013 M. Of. nr. 811/20 dec. 2013 aprobă O.U.G. nr. 94/2007
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
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Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

20 codificări prin L. nr. 345/2013 M. Of. nr. 811/20 dec. 2013 aprobă O.U.G. nr. 72/2009

29 modificări prin L. nr. 346/2013 M. Of. nr. 811/20 dec. 2013 aprobă O.U.G. nr. 19/2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei 
referitoare la achiziţiile publice

30 modificări prin L. nr. 347/2013 M. Of. nr. 812/20 dec. 2013 aprobă O.U.G. nr. 143/2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

31 modificări prin L. nr. 40/2014 M. Of. nr. 275/15 apr. 2014 aprobă O. U.G. nr. 35/2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 35/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

32 modificări prin O.U.G. nr. 51/2014 M. Of. nr. 486/30 iun. 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii

respinsă prin L. nr. 231/2016 M. Of. nr. 944/23 nov. 2016

modifică art. 270 alin. (2), art. 274 alin. (1) 
şi (4), art. 278 alin. (1), art. 294 alin. (9); 
introduce lit. d_ l) la art. 270 alin. (1), art. 
27Î_J, art. 272_2, alin. (5) la art. 274; 
abrogă art. Î6_J, art. 278J .

33 rectificare
RECTIFICARE

M. Of. nr. 516/10 iul. 2014 rectifică art. 271 _1 alin. (5)

34 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 5/2015 M. Of. nr. 188/19 mar. 2015
Decizia nr. 5 din 15 ianuarie 2015 referitoare ta excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271_1 şi art. 271_2 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii

art. 271 _2 alin. (1) şi (2)

35 modificări prin D.C.C. nr. 5/2015 M. Of. nr. 188/19 mar. 2015
Decizia nr. 5 din 15 ianuarie 2015 referitoare la excepţia de
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271_1 şi art. 271_2 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii

suspendă penv~u 45 zile dispoziţiile art. 
271_2 alin. (1) şi (2)(termenul se împlineşte 
la 2 iunie 2015) după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie
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36 admisa a  cepţie 
de neconst. prin

37 modificări prin

se modificări prin

39 abrogat prin

40 modificări prin

modificări prin

42 modificări prin

D.C.C. nr. 750/2015 M. Of. nr. 18/11 ian. 2016 art. 271_J alin. (5)
Decizia nr. 750 din 4 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271 _1 şi art. 271_2 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii

D.C.C. nr. 750/2015 M. Of. nr. 18/11 ian. 2016
Decizia nr. 750 din 4 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 271_1 şi art. 271_2 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 
de servicii

L. nr. 20/2016 M. Of. nr. 171/7 mar. 2016
Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, 
a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii

L. nr. 98/2016 M. Of. nr. 390/23 mai 2016
Lege privind achiziţiile publice

L. nr. 99/2016 M. Of. nr. 391/23 mai 2016 abrogă cap. VIII
Lege privind achiziţiile sectoriale

L. nr. 119/2016 M. Of. nr. 478/28 tun. 2016 respinge O. U.G. nr. 31/2013
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b_1) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

L. nr. 231/2016 M. Of. nr. 944/23 nov. 2016 respinge O.U.G. nr. 51/2014
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune 
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

modifică art. 21 alin. (1), art. 293 lit. a) şi 
art. 294 alin. (3_1)

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile art. 27I_1 alin. (5) (termenul se 
împlineşte la 25 februarie 2016) după care 
operează art. 147 din Constituţie
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EVENIMENTE SUFERITE de a c tu l.. 

L. nr. 10/1995 
Lege privind calitatea în construcţii

M. Of. nr. 12/24 ian. 1995

1 republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 765/30 sep. 2016 
Lege privind calitatea în construcţii

2 modificări prin O.U.G. nr. 6/2018 M. Of. nr. 171/23 feb. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenului prevăzut 
la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii 

aprobată prin L. nr. 136/2018 M. Of. nr. 508/20 iun. 2018

termenul prevăzut la art. 11 din Legea nr. 
163/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 10/1995 privind 
calitatea în construcţii, republicată, 
referitor la intrarea în vigoare a măsurilor 
prevăzute la art. 9 lit. m), n) şi o) din Legea 
nr. 10/1995 se prorogă până la data de 25 
august 2019

3 completat prin O.U.G. nr. 84/2018 M. Of. nr. 795/18 sep. 2018 introduce alin. (1J )  la art. 41
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea unor acte 
normative din domeniul construcţiilor 

aprobată cu modificări prin L. nr. 17/2019 M. Of. nr. 33/11 ian. 2019

4 completat prin L. nr. 17/2019 M. Of. nr. 33/11 ian. 2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din 
domeniul construcţiilor

introduce alin. (1 1) la art. 41

5 modificări prin L. nr. 97/2019 M. Of. nr. 359/9 mai 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 
privind calitatea în construcţii

modifică art. 36 pct. 1 lit. j); 
introduce lit. i) la art. 22, lit. h) la art. 2 7

6 modificări prin O.G. nr. 18/2019 M. Of. nr. 694/22 aug. 2019
Ordonanţă privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din 
Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

aprobată cu modificări prin L. nr. 190/2021 M. Of. nr. 681/9 iul. 2021

Termenul pre\>ăzut la art. II  din L. nr. 
163/2016, referitor la intrarea în vigoare a 
măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) şi o) 
din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se prorogă până la 
data de 25 august 2021.

7 modificări prin L. nr. 7/2020 M. Of. nr. 8/8 ian. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 
privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii

modifică art. 22 lit. b), f), h) şi i), art. 27 lit. 
g) şi h) şi art. 36 pct. 1 partea introductivă 
şi lit. j);
introduce lit. f_ l )  la art. 22 şi secţiunea 
I_ l, după art. 22, cu art. 22_1; prevederile 
art. 22 lit. f )  ş i f_ l )  şi ale art. 36 pct. 1 lit. j, 
astfel cum au fo s t modificate şi completate 
prin L. nr. 7/2020, intră în vigoare la 30 de 
zile de la data publicării acesteia în 
Moniîoi~ul Oficial, al României, Partea I  (6 
februarie 2020)
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8 completai prin

9 modificări prin

10 modificări prin

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

L. nr. 155/2020 M. Of. nr. 665/27 iul. 2020 introduce art. 21 1

L. nr. 204/2020 M. Of. nr. 858/18 sep. 2020 modifică art. 6 alin. (2), art. 31, art. 36 pct.
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 II lit. c) şi k);
privind calitatea în construcţii introduce alin. (3) şi (4) la art. 6, secţiunea

1_2 cu art. 22_2, alin. (6)-(8) la art. 26 şi 
alin. (4) la art. 37

L. nr. 190/2021 M. Of. nr. 681/9 iul. 2021
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2019 
privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 
163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 
privind calitatea în construcţii

aprobă cu modificări O.G. nr. 18/2019 şi 
modifică termenul prevăzut la art. II  din 
Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 10/1995 privind  
calitatea în construcţii, referitor la 
intrarea în vigoare a măsurilor prevăzute 
la art. 9 lit. m), n) şi o) din Legea nr. 
10/1995 privind calitatea în consti-ucţii, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, care se prorogă până la data de
25 august 2023.
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