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AVIZ
referitor la propunerea legislativă privind instituirea 

„Tichetului Verde” pe teritoriul României

Analizând propunerea legislativă privind instituirea „Tichetului 
Verde” pe teritoriul României (nr.B322 din 30.06.2021), transmisă de 
Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV/3699 din 08.07.2021 
şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D638/8.07.2021.

în temeiul art.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi art46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 
observaţii şi propuneri:

1. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare regimul 
juridic al „Tichetului Verde”, care reprezintă, astfel cum rezultă din 
cuprinsul Expunerii de motive, „biletul de valoare pe care operatorii 
economici care colectează deşeuri reciclate îl acordă deţinătorului de3 )

deşeuri atunci când acesta selectează, transportă şi livrează la punctul 
de lucru al operatorului respectiv deşeurile reciclabile, cum ar fi, de 
exemplu, hârtie, metal, plastic, sticlă, deşeuri din autoturisme, din 
baterii si acumulatori, deşeuri electronice si electrice”.
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Astfel, potrivit instrumentului de prezentare şi motivare, „se 
doreşte adoptarea unui mecanism prin care procesele privind deşeurile 
să poată avea loc direct de la sursă (de la deţinătorul de deşeuri, atât 
persoană fizică, cât şi persoană juridică), şi anume deşeurile să poată fi 
selectate şi colectate în mod corect şi distinct, cât şi predate în mod 
corespunzător, ulterior, în mod direct către operator (către punctele de 
colectare instituite de acesta)”, care „vine în sprijinul populaţiei şi 
reprezintă un mod de încurajare şi stimulare atât pentru persoanele 
fizice şi juridice, producători sau deţinători de deşeuri, cât şi pentru 
operatorii economici care se ocupă, în prezent, de colectarea deşeurilor, 
în vederea atingerii obiectivelor legislaţiei în domeniul deşeurilor, cu un
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scop direct de a încuraja reciclarea şi, prin urmare, de a reduce 
cantitătile de deşeuri”.> *

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(l) din 
Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.

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

A

2. In situaţia în care aplicarea măsurilor preconizate prin această 
propunere legislativă are implicaţii asupra bugetului de stat, sunt 
aplicabile prevederile a rt.lll alin.(l) din Constituţia României, 
republicată, fiind necesar a se solicita punctul de vedere al Guvernului.

Totodată, trebuie respectate prevederile art.33 din Legea 
nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care 
reglementează obligativitatea efectuării studiului de impact, fiind 
incidente şi prevederile art.15 alin.(l) din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare 
la obligativitatea întocmirii unei fişe financiare, cu respectarea 
condiţiilor prevăzute de art.21 din Legea responsabilităţii fiscal- 
bugetare nr.69/2010, republicată.

/V
In acest sens, precizăm că la pct.71 din considerentele Deciziei 

nr.643/2020, Curtea Constituţională a constatat că, „Neîndeplinirea 
obligaţiei solicitării fişei financiare conduce, în mod firesc, la 
concluzia că la adoptarea legii s-a avut în vedere o sursă de finanţare 
generală şi lipsită de un caracter obiectiv şi real, astfel că au fost 
încălcate prevederile constituţionale cuprinse în art.138 alin.(5) 
referitoare la stabilirea sursei de finanţare. Ca atare, cheltuielile 
preconizate prin textele de lege criticate grevează asupra bugetului de 
stat, adoptarea lor ar fi fost posibilă doar după stabilirea sursei de 
finanţare în condiţiile Legii fundamentale şi după solicitarea fişei 
financiare de la Guvern”.

Deoarece prezenta propunere legislativă ar putea avea implicaţii 
şi asupra bugetelor locale, precizăm că, potrivit prevederilor art.14 din 
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, după aprobarea bugetelor locale, pot fi 
aprobate acte normative cu, implicaţii asupra acestora, dar numai cu 
precizarea surselor de acoperire a diminuărilor veniturilor sau
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majorării cheltuielilor bugetare aferente exerciţiului bugetar pentru 
care s-au aprobat bugetele locale.

3. Referitor la modalitatea de structuare a instrumentului de 
prezentare şi motivare al prezentului demers normativ, semnalăm că 
aceasta este specifică notelor de fundamentare care însoţesc proiectele 
de acte normative ale Guvernului, respectiv ordonanţe şi hotărâri, şi nu 
expunerilor de motive, ca instrumente de prezentare şi motivare pentru 
proiectele de legi şi pentru propunerile legislative.

Totodată, semnalăm că, pentru descrierea situaţiei actuale, în 
conţinutul Expunerii de motive, se precizează că „legislaţia actuală 
include şi Hotărârea de Guvern nr.448/2005 prin care se doreşte să se 
prevină producerea de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, 
dar si refolosirea, reciclarea si alte forme de valorificare a acestora”.

9 7 î

Precizăm că acest act normativ a fost abrogat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 103 7/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice, iar aceasta, la rândul ei, a fost abrogată prin Ordonanaţa 
de urgenţă a Guvernului nr.5/2015 privind deşeurile de echipamente 
electrice şi electornice, cu modificările şi completările ulterioare.

Ca urmare, pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, se 
impune revederea trimiterii la „Hotărârea de Guvern nr.448/2005”, în 
sensul menţionării faptului că acest act normativ a fost abrogat.

4. Pentru exprimarea riguroasă a obiectului reglementării, 
propunem reformularea titlului, astfel:

„Lege privind regimul juridic al tichetului verde”.
5. La art.2 alin.(l), pentru o exprimare clară, propunem ca 

termenul „operatorilor” să fie înlocuit cu sintagma „operatorilor 
economici”.

Reiterăm observaţia pentru toate situaţiile similare din proiect.
La alin.(2), pentru unitate terminologică cu actele normative care 

reglemetează diferitele categorii de deşeuri, precum şi pentru o 
exprimare corectă, finalul textului va avea următoarea formulare: 
„sunt hârtia şi cartonul, sticla, metalul, materialele plastice, 
lemnul, deşeurile de echipamente electrice şi electronice, deşeurile 
de baterii şi acumulatori, precum şi deşeurile provenite de la 
vehicule şi vehicule scoase din uz”.

La alin.(3), având în vedere că deşeurile reciclabile sunt 
prevăzute la alin.(2), pentru corectitudinea normei de trimitere, 
expresia „prevăzute la alineatele (1) şi (2)” trebuie redată sub forma 
„prevăzute la alin.(2)”.
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Această observaţie este valabilă şi pentru alin.(4), cu precizarea 
că expresia „prevăzută la alineatele (1), (2) şi (3)” va fi înlocuită cu 
expresia „prevăzute la alin.(2)’\

Totodată, semnalăm că, în formularea propusă, textul preconizat 
pentru alin.(3) nu este suficient de clar, întrucât nu se înţelege dacă 
deseurile reciclabile trebuie să fie selectate în mod corect si distinct,* 9 "

urmând a fi predate ulterior operatorilor economici care le colectează 
sau aceste deşeuri trebuie să fie selectate şi predate operatorilor 
economici care colectează deşeuri în mod corect si distinct. SeJ *

impune revederea şi refomularea corespunzătoare a normei.
6. La art.3, semnalăm că ipotezele juridice din care acesta este 

alcătuit sunt marcate eronat, în sensul că după alin.(3) urmează 
alin.(5).

Pe de altă parte, din analiza conţinutul propriu-zis al articolui, 
reiese că normele acestuia reglementează semnificaţiile unor expresii 
utilizate în cuprinsul prezentei propuneri legislative, însă de o manieră 
improprie stilului normativ.

Astfel, deşi la alin.(l) se precizează că, „în înţelesul prezentei 
legi, termenii utilizaţi au semnificaţia celor definiţi în Anexa nr.l la 
Legea nr.211 din 15 noiembrie 2 0 1 1 la alin.(2) se propune aparent 
o nouă definiţie pentru expresia „deţinător de deşeuri”, acesta fiind de 
fapt definiţia prevăzută la pct.10 din anexa nr.l la Legea 
nr.211/2011, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv „producătorul deşeurilor sau persoana fizică 
ori juridică ce se află în posesia acestora”.

Pe cale de consecinţă, pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, este necesară eliminarea din cuprinsul art.3 a texului 
preconizat pentru alin.(2), urmând ca textul propus pentru alin.(l) să 
fie reformulat, astfel:

/V
„Art.3. -  (1) In înţelesul prezentei legi, termenii şi 

expresiile au semnificaţia prevăzută în anexa nr.l la Legea 
nr.211/2011, privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare”.

A

In ceea ce priveşte normele propuse pentru actualele alin.(3) şi
(5), având în vedere că acestea vizează definirea unor expresii utilizate 
în cuprinsul prezentului proiect, care nu se regăsesc în anexa nr.l la 
legea mai sus menţionată, pentru unitate în redactare cu acte normative 
ce cuprind prevederi similare, propunem comasarea lor, într-un singur 
alineat, marcat ca „alin.(2)”, cu următoarea formulare:
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„(2) Prin excepţie de la prederile alin.(l), expresiile de 
mai jos semnifică, după cum urmează:

a) oprerator economic care colectează deşeuri - operator 
economic care desfăşoară o activitate autorizată...;

b) utilizarea tichetului verde -  (se va reda definiţia preconizată 
pentru această expresie, formulată clar)”.

7. La art.4, pentru un spor de rigoare normativă, sintagma 
„normele metodologice de aplicare a prezentei legi” va fí înlocuită cu 
sintagama „normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei 
legi”.

Reiterăm observaţia pentru toate situaţiile similare din proiect.
8. La art.5 alin.(l), propunem ca expresia „au obligaţia de a 

acorda” să fie redată sub forma „au obligaţia să acorde”.
De asemenea, pentru corectitudinea normei de trimitere, 

sintagma „deşeurile prevăzute la articolul 2” trebuie înlocuită cu 
sintagma „deşeurile reciclabile prevăzute la art.2 alin.(2)”.

La alin.(2), propunem eliminarea expresiei „prevăzute de 
prezenta lege”, deoarece este superfluă.

Totodată, pentru precizia normei de trimitere, este necesară 
indicarea dispoziţiilor avute în vedere din actul normativ invocat în 
text.

Această observaţie este valabilă, în mod corespunzător, şi pentru 
art.6 alin.(l), în ceea ce priveşte norma de trimitere la Legea 
nr.165/2018.

De asemenea, având în vedere titlul Legii nr.211/2015 a fost 
redat anterior, pentru a nu se încărca excesiv textul reglementării, 
precum şi pentru un spor de rigoare în redactare, se impune ca norma 
de trimitere la acest act normativ să fie redată sub forma „potrivit 
prevederilor art. ... din Legea nr.211/2015, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare”.

Reiterăm observaţia pentru toate situaţiile similare din proiect.
La alin.(4), recomandă revederea şi reformularea normei, 

întrucât, în formulare propusă, este lipsită de claritate şi poate genera 
confuzii în aplicarea actului normativ.

9. La art.6 alin.(l), pentru considerente de ordin normativ, 
expresia „în conformitate cu Legea nr.165 din 10 iulie 2018” trebuie 
redată sub forma „potrivit prevederilor art.5 din Legea 
nr.165/2018”.
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La alin.(3), pentru claritatea exprimării, propunem ca textul să 
aibă următoare formulare:

„(3) Unităţile emitente sunt obligate să ţină evidenţa 
comenzilor de tichete verzi primite, precum şi a beneficiarilor 
acestora”.

Referitor la textul preconizat pentru alin.(4), pentru a nu se crea 
confuzii în aplicarea actului normativ, apreciem necesară definirea 
noţiunii „unităti afiliate”.

9 ”  î

10. La art.7, pentru a asigura succesiunea logică a ideilor şi 
coerenţa reglementării, recomandăm ca textul preconizat pentru 
alin.(2) să fie prevăzut ca alin.(3), iar actualul alin.(3) să fie prevăzut 
ca alin.(2).

A

In considerarea acestei observaţii, trimiterile ulterioare la aceste 
norme vor fi modificate în mod corespunzător.

La alin.(4), întâlnim o redactare diferită faţă de art.5 alin.(5) în 
ceea ce priveşte sintagma „unitate administrativ 
teritorială/subdiviziune administrativ-teritorială”, respectiv 
„unitate/subdiviziune administrativ-teritorială”, fiind necesară 
folosirea unei terminologii unitare în intreg cuprinsul proiectului.

De asemenea, pentru corectitudine, termenul „de-poluare” 
trebuie redat sub forma „depoluare”. Observaţia este valabilă pentru 
toate situaţiile similare din proiect.

La alin.(7), întrucât norma de trimitere la „alineatele (4), (5) şi
(6)” vizează situaţii distincte, pentru un spor de rigoare normativă, 
propunem ca textul să fie reformulat, astfel:

„(7) Activităţile prevăzute la alin.(4) - (6) se defăşoară 
potrivit unei proceduri care se elaborează de autoritatea publică 
centrală pentru protecţia mediului şi se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, în termen de ... de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi”.

Această observaţiei este valabilă, în mod corespunzător, şi 
pentru art.8 alin.(3), fiind necesară reformularea normei preconizate 
după modelul de mai sus.

11. La art.8 alin.(l), pentru concordanţă cu textul Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr..196/2005 privind Fondul pentru mediu, 
aprobată cu modificări şi 'Completări prin Legea nr. 105/2006, cu 
modificările şi completărilb ulterioare, expresia „Fondul pentru 
Mediu” trebuie redată sub fdrma „Fondul pentru mediu”.

Reiterăm observaţia peaatrui toate situaţiile similare din proiect.
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Totodată, pentru corectitudinea normei, trimiterea din text va 
avea următoarea formulare: „prevăzută la art.9 alin.(l) lita) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul 
pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.105/2006, cu modificările şi completările ulterioare”.

12. La art.ll alin.(l), pentru claritatea normei, este necesară 
inserarea expresiei „pe suport digital” după expresia „tichetelor 
verzi”.

Această observaţie este valabilă, în mod corespunzător, şi pentru 
alin.(8), cu precizarea că textul va debuta, astfel: „Tichetele verzi 
emise pe suport digital...”.

Totodată, semnalăm că, probabil dintr-o eroare, după alin.(2) 
urmează alin.(4) - (9), fiind necesară renumerotarea corectă a acestora.

La actualul alin.(4), pentru considerente de ordin normativ, 
trimiterile din text se vor reda sub forma „prevăzut la alin.(2)”, 
respectiv „potrivit dispoziţiilor art.8”.

Observaţia este valabilă, în mod corespunzător, pentru toate 
situaţiile similare din proiect.

Pentru un spor de rigoare normativă, propunem comasarea 
actualele alin.(6) şi (7) într-un singur alineat, cu următoarea 
formulare:

„(...) Tichetele verzi pot fi utilizate doar pe teritoriul 
României, în termenul de valabilitate de 1 an şi numai pentru 
achiziţionarea bunurilor si serviciilor puse la dispoziţie de unităţile 
afiliate”.

Această observaţie implică renumerotarea corespunzătoare a 
alineatelor ce alcătuiesc art.ll.

La actualul alin.(9), în considerarea observaţiei de mai dus 
referitoare la comasarea actualelor alin.(6) şi (7), este necesară 
revederea şi reformularea corespunzătoare a normei de trimitere din 
text.

13. La art.12 alin.(2), pentru o exprimare specifică stilului 
normativ, propunem înlocuirea sintagmei „au obligaţia de a comunica” 
cu sintagma „au obligaţia să transmită”.

Totodată, pentru claritatea normei, precum şi pentru evitarea 
confuziilor în aplicarea actului normativ, este necesară definirea 
expresiei „unităţilor afiliate corespunzătoare reţelei utilizate”.

La alin.(3), întrucât trimiterea din text este redactată inadecvat 
sub forma „în condiţiile legislaţiei în vigoare”, sugerăm înlocuirea
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acesteia cu o trimitere expresă la actul sau la actele normative avute 
în vedere.

La alin.(4), pentru corectitudinea exprimării, sintagma „acordate 
către deţinătorii de deşeuri” trebuie înlocuită cu sintagma „acordate 
deţinătorilor de deşeuri”.* 5

La alin.(6), pentru claritate, este necesar să se precizeze cine 
solicită produsele avute în vedere în cuprinsul normei.

14. La art.13, pentru un spor de rigoare normativă, propunem 
reformularea textului, astfel:

„Art.13. -  Fiecare tichet verde pe suport digital este 
valabil numai dacă sunt înscrise pe acesta sau sunt stocate într-un 
alt mod în acesta următoarele menţiuni:*

a) numele şi adresa emitentului;
b) perioada de valabilitate de 1 an a utilizării tichetului verde;
c) interdicţia de a fi utilizat pentru achiziţionarea de produse din 

tutun, produse alcoolice şi arme, sau de a fi utilizat în activităţi de 
jocuri de noroc şi pariuri”.

15. La art.14 alin.(l), pentru aceleaşi considerente, sintagma 
„Constituie contravenţie următoarele fapte” trebuie înlocuită cu 
sintagma „Următoarele fapte constituie contravenţii”.

La alin.(2) - (4), semnalăm că stabilirea unei amenzi 
contravenţionale în cuantum fix este contrară dispoziţiilor art.3 alin.(l) 
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, potrivit cărora 
în cazul sancţiunii cu amendă se vor stabili limita minimă şi maximă a 
acesteia sau, după caz, cote procentuale din anumite valori.

Precizăm că soluţia stabilirii unei amenzi în cuantum fix este»

contrară principiului proporţionalităţii, făcând imposibilă 
individualizarea administrativă sau judiciară a sancţiunii, cu 
respectarea criteriilor legale de individualizare prevăzute la art.21 
alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001. Menţionăm că, potrivit 
acestei norme, sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul 
normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social 
al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost 
săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de 
scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele 
personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în 
procesul-verbal.
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Precizăm că necesitatea respectării principiului proporţionalităţii 
în cazul actelor normative prin care se stabilesc şi se sancţionează 
contravenţii a fost subliniată de Curtea Constituţională în Decizia 
nr. 152/2020 (par.131 şi 132).

La alin.(3), semnalăm că trimiterea la art.7 alin.(l) şi (2) nu este 
corectă, deoarece în cuprinsul acestor alineate nu sunt reglementate 
obligaţii cu privire la alimentarea tichetelor verzi, astfel că expresia 
„art.7 alin. (1) şi (2)” trebuie eliminată.

16. Pentru o corectă sistematizare a normelor, dispoziţiile 
referitoare la contravenţii din cuprinsul art.17 trebuie introduse după 
art.15.

Pe cale de consecinţă, actualul art.16 va deveni art.17, urmând ca 
sintagma „Contravenţiilor prevăzute la art.14 şi 15”, din debutul textului, 
să fie înlocuită cu sintagma „Contravenţiilor prevăzute la art. 14 şi 16”.

17. La actualul art.17 alin.(l), pentru corectitudinea normei de 
trimitere, expresia „prevăzuţi la articolul 3” trebuie înlocuită cu 
expresia „prevăzuţi la art.3 alin,(3)”.

Totodată, semnalăm că normele propuse pentru alin.(l) şi (3) nu 
sunt corelate. Astfel, potrivit alin.(l), controlul privind acordarea de 
tichete verzi se efectuează „de către reprezentanţi ai Gărzii 
Naţionale de Mediu”, în vreme ce constatarea contravenţiei constând

9 7  9

în nerespectarea obligaţiei de acordare a tichetelor verzi, prevăzută la 
alin.(2), se realizează, potrivit alin.(3), „de către personalul cu 
atribuţii, împuternicit în acest sens, din cadrul Ministerului 
Finanţelor Publice şi de către organele de control abilitate din 
cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor”.

Este necesară reanalizarea soluţiilor legislative propuse, sub 
acest aspect.

De asemenea, la alin.(2), pentru asigurarea uniformităţii 
terminologice în materie contravenţională, expresia „se sancţionează 
cu amendă” trebuie înlocuită cu sintagma „constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă”.

9

în plus, expresia „articolul 3 alineatul (3)” trebuie redată sub 
forma „art.3 alin.(3)”.

La alin.(3), pentru un spor de rigoare normativă, sintagma 
„Constatarea contravenţiilor si aplicarea amenzilor” trebuie înlocuită 
cu expresia „Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor”.

9



Pentru aceleaşi considerente, expresia „organele de control” 
trebuie înlocuită cu sintagma „personalul împuternicit din cadrul 
organelor de control”.

Referitor la norma preconizată pentru alin.(4), semnalăm că, în 
formularea propusă, instituie o soluţie derogatorie de la dispoziţiile 
art.28 alin.(l) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, astfel cum au fost 
modificate prin Legea nr.203/2018, care nu mai prevăd posibilitatea 
achitării pe loc a jumătate din minimul amenzii. Pentru acest motiv, 
textul ar trebui să debuteze, astfel:

„(4) Prin derogare de la dispoziţiile art.28 alin.(l) din 
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
contravenientul poate achita pe loc...”.

A

In situatia în care nu se are în vedere instituirea acestei soluţii
9 î

derogatorii, urmând să se aplice soluţia prevăzută de art.28 alin.(l) din 
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, alin.(4) al actualului art.17 trebuie 
eliminat, întrucât, în prezent, reglementarea-cadru în materia 
contravenţiilor nu mai prevede necesitatea unei norme exprese 
referitoare la posibilitatea achitării, în termen de 15 zile, a jumătate din 
minimul amenzii.

Totodată, precizăm că şi alin.(5) al actualului art.17 trebuie 
eliminat, întrucât în conţinutul acestuia nu sunt prevăzute soluţii 
derogatorii de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor.

De asemenea, norma preconizată pentru alin.(6) nu este necesară 
şi trebuie eliminată, deoarece aplicarea, în completare, a dispoziţiilor 
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 este prevăzută la actualul art.16, 
care va deveni art.17.

18. La art.18, pentru o exprimare proprie stilului normativ, se 
impune ca expresia „de la intrarea în vigoare a prezentei legi” să fie 
redată sub forma „de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

I&RDACHE
Bucureşti 
Nr.631/03.08.2021
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L. nr. 165/2018 

Lege privind acordarea biletelor de valoare

EVENIMENTE SUFERITE de actu l...
0  O G W

M. Of. nr. 599/13 iul. 2018

1 promulgată prin D. nr. 532/2018 M. Of. nr. 599/13 iul. 2018
Decret pentru promulgarea Legii privind acordarea biletelor de 
valoare

2 modificări prin O.U.G. nr. 107/2018 M. Of. nr. 1058/13 dec. 2018 modifică art. 34 şi a\'t. 36:
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor introduce art. 34_1 
acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

aprobată prin L. nr. 91/2019 M. Of. nr. 354/8 mai 2019

3 modificări prin L. nr. 30/2019 M. Of. nr. 44/17 ian. 2019 modifică art. î  alin. (!);
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului abrogă art. 9 
nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal- 
bugetare

4 modificări prin L. nr. 91/2019 M. Of. nr. 354/8 mai 2019 aprobă O.U.G. nr. 107/2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

5 modificări prin L. nr. 24/2020 M. Of. nr. 229/20 mar. 2020 modifică art. 14
Lege pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind 
acordarea biletelor de valoare

6 modificări prin O.U.G. nr. 226/2020 M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020 modifică art. 34 Ut. a) (art. 24— 27 intră in
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi vigoare la data de 1 ianuarie 2022), art. 34
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi /  si arţ anu (2)
prorogarea unor termene —
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L. nr. 211/2011 

Lege privind regimul deşeurilor

EVENIMENTE SUFERITE de actul.

M. Of. nr. 837/25 nov. 2011

1 republicare cu 
re numerota re

M. Of. nr. 220/28 mar. 2014 
Lege privind regimul deşeurilor

2 modificări prin O.U.G. nr. 68/2016 M. Of. nr. 823/18 oct. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor 

aprobată cu modificări şi L. nr. 166/2017 M. Of. nr. 554/13 iul. 2017 
completări prin

modifică art. 4 alin. (1) partea introductivă, 
art. 6, art. 7 alin. (1), art. 12 alin. (2) Ut. a) 
şi b), art. 14, art. 17 alin. (2), art. 22 alin.
(2), art. 25, art. 26 alin. (1), art. 28 alin.
(I). art. 33 alin. (2), art. 36 alin. (1) şi (2), 
art. 37 alin. (1), art. 44, art. 46 alin. (2), 
art. 49, art. 52 Ut. b), c) e) şi g), art. 59 
alin.(l) pct. A Ut. b), art. 59 alin. (1) pct. B 
lit. a) şi c), art. 61 alin. (1) Ut. a), art. 67 
alin. (1), anexa nr. 3;

introduce alin. (1 _ l)  şi ( l_2) la art. 17, 
alin. (3) la art. 17, alin. (4) la art. 26, lit. g) 
la art. 32 alin. (2); 
completează anexa nr.l, 3 şi 5;

abrogă art. 36 alin. (4), art. 38, art. 45, 
anexa nr. 4

3 modificări prin L. nr. 166/2017 M. Of. nr. 554/13 iul. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deşeurilor

aprobă cu modificări şi completări O. U.G. 
nr. 68/2016 şi modifică art. 2 alin. (1) lit. f). 
art. 2 alin. (2) lit. b). art. 6 alin. (5), art. 14 
alin. (1), art. 17 alin. (1_1), art. 22 alin.
(2), art. 31 alin. (1) lit. a), art. 33 alin. (2), 
art. 49 alin. (1), art. 50 alin. (I), art. 51 
partea introductivă, art. 56 partea 
introductivă, art. 61 alin. (2), art. 63 alin. 
(1) partea introductivă, anexa nr. 1 şi 3; 
introduce alin. (2 _ î) la art. 61

4 modificări prin O.U.G. nr. 74/2018 M. Of. nr. 630/19 iul. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu 

aprobată cu modificări şi L. nr. 31/2019 M. Of. nr. 37/14 ian. 2019 
completări prin

modifică art. 2 alin. (1) lit. f), art. 17, art. 
18 alin. (1), art. 22 alin. (3), art. 59 alin. 
(1) pct. A lit. f) şi g), art. 59 alin. (3), art. 
61 alin. (1) lit. a), art. 67 alin. (1), anexa 
nr. 1;
introduce alin. (5) - (11) la art. 12, alin.

(4) - (6) la art. 59, anexa nr. 7; 
completează anexa nr. 1
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5 modificări prin

6 modificări prin

7 modificări prin

Consiliul Legislativ -

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 şi modifică art. 17 alin. (1) Iii.
nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. aj ej ţ/- ţj sj arţ ţq a/jn ţ ş y
211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 / \  / / / / i
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor ° ° a ai a ' ■ 
de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu

nr. 31/2019 M. Of. nr. 37/14 ian. 2019 aprobă cu modificări şi completări O. U.G.

nr. 188/2019 M, Of. nr. 865/28 oct. 2019 modifică art. 61 alin. (1) Hi. a):
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 introduce art. 6 1 1  
privind regimul deşeurilor

nr. 90/2021 M. Of. nr. 413/20 apr. 2021 modifică art. 63 alin. (2);
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative, introduce Ut. g) la art. 63 alin. (1), alin.
în vederea transpunerii unor acte juridice ale Uniunii Europene (3 ) _ (Ş) [a arţ <53  
în domeniul protecţiei mediului
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EVENIMENTE SUFERITE de ac tu l.

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

Ordonanţă privind regimul juridic al 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

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 ari. 3 9 a lin. (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.î, art.2 alin.(l)-(3), art. 4, art. 5 
alin.(5), art.8. art.22 alin.(l), art.28 
alin.(l), art.34 alin.(2); introduce alin.(5) 
la art. 2, al in. (6) şi (7) la art. 5; abrogă 
art.20 alin.(2)

 ̂ aprobată cu 
modificări şi 
completări prin

L. nr. 180/2002 M. Of. nr. 268/22 apr. 2002
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor

s 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

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

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 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. 11 alin. (4); 
abrogă art.5 alin. (2) lit. d), art. 14 alin. (3), 
art. 22, art.43, art.45

a 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

9 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. 
(1 _1) la art. 16

10 completat prin O.G. nr. 8/2006 M. Of. nr. 78/22?iaia. 2006
Ordonanţă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţ^Or

aprobată cu modificări prin L. nr. 353/2006 M. Of. nr. 640725 iul. 2006

introduce alin. (3) la art. 28 şi art. 50_1
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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 art. 
alin. (3), art. 39 alin. (2) şi (3); 
introduce alin. (4) la art. 8

12 modificări prin L. nr. 352/2006 M. Of. nr. 640/25 iul. 2006
Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor

introduce alin.(3) ~ (6) la art.9, art.39 1

13 modificări prin L. ar. 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 ian. 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

îs 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 arţ. 12 alin. (1) în măsura in 
care prin sintagma "nu se mai 
sancţionează"prevăzută în text se înţelege 
doar aplicarea sancţiunii contravenţionale, 
nu şi executarea acesteia (termenul se 
împlineşte la 11 iun. 2007, după care 
operează prevederile art. 147 alin. (1) din 
Constituţie)

16 admisă excepţie 
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 la excepţia 

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (5) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, precum şi art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) şi 
art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul 
juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 108/2003 privind desfiinţarea 
închisorii contravenţionale

îs modificări prin D.C.C. nr. 1354/2008 M. Of. nr. 887/29 dec. 2008
Decizia nr. 1354 din 10 decembrie 2008 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (5) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, precum şi art. 1 alin. {3), art. 8 alin. (5) lit. b) şi 
art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul 
juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 108/2003 privind desfiinţarea 
închisorii contravenţionale

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
sintagma "cu acordul acestuia " din art. 9 
(termenul se împlineşte la data de 12 
februarie 2009), după care operează 
dispoziţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie
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Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor

19 modificări prin L. nr. 293/2009 M. Of. nr. 645/1 oct. 2009 modifică ari. 9 aiin. (5). art. 39_1 alin. (2)

20 modificări prin L. nr. 202/2010 M. Of. nr. 714/26 oct. 2010 modifică art. 34 alin. (2)
Lege privind unele masuri 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 |_. nr. 76/2012 M. Of. nr. 365/30 mai 2012 modifică, la 1 septembrie 2012, art. 9 alin.
Lege pentru punerea în aplicarea Legii nr. 134/2010 privind (6), art. 13 alin. (2). art. 14, art. 32 alin. (I) 
Codul de procedură civilă şi (2) art 34 art 47'

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 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

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

20 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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29 modificări prin O.U.G. nr. 41/2016 M. Of. nr. 490/30 iun. 2016 modifică art. 28 alin. (2) şi (3)
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

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. 
(1), 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_1) - 
(3 3) la art. 39

La data intrării în vigoare a prezentei legi, dispoziţiile din actele normative în vigoare care stabilesc achitarea a 
jumătate din minimul amenzii contravenţionale, într-un termen mai mic decât cei prevăzut la art. 28 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
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EVENIMENTE SUFERITE de actu l.

O.U.G. nr. 196/2005

Ordonanţă de urgenţă privind Fondul pentru mediu
aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 105/2006

1 modificări prin [_. nr. 105/2006 M. Of. nr. 393/8 mai 2006
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005

M. Of. nr. 393/8 mai 2006

modifică art. 5 alin. (1). (2) şi (4j, art. 9 
alin. (]) lit. b), d), e), f) şi j). art. 10 alin.
(5) şi (6), art. î l  alin. (1) şi (2). art. 13 alin.
(5) şi (6), titlul anexei nr. I; 
introduce alin. (5) la art. 5. alin. (6_1) la 

art. 13;
abrogă art. 6 alin. (2). art. 9 alin. (1) lit. g) 

şi h)

2 aprobată cu 
modificări şi 
completări prin

L. nr. 105/2006 M. Of. nr. 393/8 mai 2006
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

3 modificări prin L. nr. 292/2007 M. Of. nr. 758/8 nov. 2007
Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

modifică art. 9 alin. (1) lit. b). art. 11 alin.
(D '

* completat prin O.U.G. nr. 37/2008 M. Of. nr. 276/8 apr. 2008
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar

aprobată cu modificări prin L. nr. 275/2008 M. Of. nr. 767/14 nov. 2008

introduce art. 2 1

s modificări prin O.G. nr. 25/2008 M. Of. nr. 628/29 aug. 2008
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

respinsă prin L. nr. 179/2010 M. Of. nr. 695/18 oct. 2010

modifică art. 1, art.5 alin. (1) lit. a) şi d), 
art.5 alin. (3) lit. d). art.6 alin. (3) lit. a) şi 
e), art.9 alin. (1) lit. a) şi d), art. 11 alin.
(1) şi (2), art. 12 alin. (2), art. 13 alin. (4), 
art. 13 alin. (9), art. 15 alin. (2), art. 16 
alin. (1);

introduce Ut. j)  la art. 6 alin. (3). lit. p), 
q) şi r) la art. 9 alin. (1), alin. (7) la art.
10, alin. (9_1) şi (9_2) la art. 13. art.
13_1, alin. (3) la art. 15; 
abrogă art. 5 alin. (1) lit. e), art. 13 alin. 

(3) lit. b) şi c)

6 modificări prin L. nr. 275/2008 M. Of. nr. 767/14 nov. 2008 aprobă cu modificări O.U.G. nr. 37/2008
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în 
domeniul bugetar

7 modificări prin L. nr. 329/2009 M. Of. nr. 761/9 nov. 2009 modifică art. 3 alin. (3) lit. b) şi c), art. 5
Lege privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice. alin. (1) şi (3), art. 6 alin. (3), art. 13, art.
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 73  / 
afaceri şi respectarea acord uri lor-cadru cu Comisia ~
Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

0 modificări prin O.U.G. nr. 15/2010 M. Of. nr. 192^56 mar. 2010 modifică art. 13 alin. (2)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificareaţşijcompletarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196EJQ05 privind 
Fondul pentru mediu

aprobată cu modificări prin L. nr. 167/2010 M. Of. nr. 504/20 iul. 2010
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9 modificări prin L. nr. 167/2010 M. Of. nr. 504/20 iul. 2010
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru 
mediu

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 15/2010 şi modifică art. 1, art. 3 alin.
(3), art. 4 alin. (1) şi (6). art. 5 alin. (1) şi
(3). art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 9 alin.
(1) lit. a), d), e), f), i) şi l), art. 10 alin. (2) şi
(3). art. 11 alin. (1), (2) şi (4), art. 12 alin.
(2) şi (3), art. 13, art. 15 alin. (2), art. 16 
alin. (1), art. 17, art. 19;
introduce alin. (4_1) şi (4_2) la art. 4, Ut. 
p), q), r) şi s) la art. 9 alin. (1), art. 9_1, 
alin. (4_1), (4_2) şi (7) la art. 10, alin.
(2_1) la art. 11. alin. (3) şi (4) ¡a art. 15, 
alin. (3) la art. 16, anexele nr. 3 şi 4; 
abrogă art. 3 alin. (2), art. 10 alin. (1), (4) 
şi (6), art. 13_1;
abrogă O. G. nr. 25/2008 cu excepţia art. 
unic pct. 7 referitor la modificarea art. 9 
alin. (1) Ut. d) din O.U.G. nr. 196/2005. 
care produce efecte până la data de 31 dec. 
2010

10 modificări prin L. nr. 179/2010 M. Of. nr. 695/18 oct. 2010 respinge O.G. nr. 25/2008
Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2008 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

11 modificări prin O.U.G. nr. 115/2010 M. Of. nr. 862/22 dec. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu

aprobată prin L. nr. 64/2011 M. Of. nr. 329/12 mai 2011

modifică art. 9 alin. (1) lit. d), art. 11 alin.
(4), art. 12 alin. (1) - (3), art. 13 alin. (4) şi
(5);
introduce Ut. ş) la art. 9 alin. (1), alin. 
(2f2) şi (5) la art. 11, alin. (3_1) şi (3_2) 
la art. 12, lit. v) la art. 13 alin. (1). alin. 
( 5 J )  la art. 13; 
înlocuieşte anexa nr. 3

12 modificări prin L. nr. 64/2011 M. Of. nr. 329/12 mai 2011 aprobă O. O.G. nr. 115/2010
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 115/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

13 modificări prin O.U.G. nr. 71/2011 M. Of. nr. 637/6 sep. 2011 abrogă art. 12 alin. (5), (6) şi (7)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative 
în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de 
stimulente pentru personalul din sectorul bugetar

aprobată prin L. nr. 17/2012 M. Of. nr. 20/10 ian. 2012
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14 m od ifică ri prin O.G. nr. 31/2013 M. Of. nr. 553/30 aug. 2013 modifică art. 1, art. 4. art. 5 alin. (1) lit. d),
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de art. 9 alin. (1) lit. c). d), pi. r) şi s). art. 10 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu afjn (2) şi (3)t cu t 10 alin. (7), art. 11 alin.

aprobată cu modificări şi L. nr. 384/2013 M. Of. nr. 9/8 ian. 2014 f/y (2) şi (2 2), art. 13 alin. (1) lit. c), e).
completări prin ¡} _ n) p) ?j ^  Qrf /3 aUn (3) (4) ?j ^

art. 15 alin. (2), art. !6  alin. (!) lit. a), art. 
19:

introduce lit. g) şi h) la art. 3 alin. (3), alin.
(4) la art. 3. lit. t), (), u) şi v) la art. 9 alin.
(I). alin. (5_1) la art. 10. lit. w), x), y) şi z) 
la art. 13 alin. (î), alin. (2_1) - (2_4) la art. 
13, alin. (4_ i ) la art. 13, alin. (5_2) şi 
(5_3) la art. 13;

abrogă anexa nr. 4 la 1 ianuarie 2014;

înlocuieşte anexele nr. 2 şi 3;

sintagma "autoritatea publică centrală 
pentru mediu şi păduri" se înlocuieşte cu 
sintagma "autoritatea publică centrală 
pentru protecţia mediului"

15 modificări prin L. nr. 384/2013 M. Of. nr. 9/8 ian. 2014 aprobă O.G. nr. 31/2013 şi modifică art. 13
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 alin. (1) partea introductivă, art. 14 alin. 
pentru modificarea şt completarea Ordonanţei de urgenţă a anexa nr. 2 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

ig modificări prin O.U.G. nr. 39/2016 M. Of. nr. 489/30 iun. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului n r 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu

aprobată prin L. nr. 96/2018 M. Of. nr. 361/26 apr. 2018

modifica art. 3 alin. (3) lit. h), art. 5 alin. 
(!) lit. d), art. 9 alin. (I) lit. a), p), ş) şi v), 
art. 9_î, art. 10 alin. (2) şi (3), art. 11 alin.
(2) şi (2J2), art. 12 alin. (I) - (3) , art. 13 
alin. (1) Ut. p), u) şi x), art. 13 alin. (2), (4) 
şi (5), art. 14 alin. (1), art. 17; 
introduce lit. i)-m) la art. 3 alin. (3), lit. 
w) - y) la art. 9 alin. (I), alin. (3_1) - (3_4) 
la art. 10, alin. (2_3) la art. 11, alin. (4_1) 
la art. 12, lit. aa) şi bb) la art. 13 alin. (1), 
alin. ( l _l )  la art. 13, alin. (8_1) la art. 13, 
anexa nr. 5;
abrogă art. 13 alin. (1) lit. z)

17 completat prin L. nr. 232/2016 M. Of. nr. 972/5 dec. 2016 introduce lit. a_l) la art. 9 alin. (1)
Lege privind industria naţională de apărare, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

18 rectificare M. Of. nr. 120/13 feb. 2017 rectifică anexa nr. 5
RECTIFICARE
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Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu

aprobată cu modificări şi L. nr. 143/2018 M. Of. nr. 530/27 iun. 2018 
completări prin

19 modificări prin O.U.G. nr. 48/2017 M. Of. nr. 506/30 iun. 2017 modifică art. 7, art. 9 alin. (1) lit. p), art. 
19, modifică şi înlocuieşte anexa nr. 2;

introduce anexa nr.6;

taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) se 
suspendă pănă la 1 ianuarie 2019

20 modificări prin L. nr. 96/2018 M. Of. nr. 361/26 apr. 2018 aprobă O.U.G. nr. 39/2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

21 modificări prin L. nr. 143/2018 M. Of. nr. 530/27 iun. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

modifică art. 9 alin. (1) lit. d), p), v), vW şi 
x), art. 11 alin. (1) şi anexa nr. 6: 
introduce alin. ( 1 1 )  la art. 11 şi lit. cc) la 
art. 13 alin. (1)

22 modificări prin O.U.G. nr. 74/2018 M. Of. nr. 630/19 iul. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu

aprobată cu modificări şi 
completări prin

L. nr. 31/2019 M. Of. nr. 37/14 ian. 2019

modifică art. 9 alin. (1) lit. c), anexa nr. 2; 
introduce alin. (2 J )  la art. 10, alin. (2_5) 

la art. 13

23 modificări prin L. nr. 31/2019 M. Of. nr. 37/14 ian. 2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 74/2018 şi modifică art. 9 alin. (1) lit. 
c), titlu! anexei nr. 2; 
introduce Ut. dd) la art. 13 alin. (1)

24 modificări prin O.U.G. nr. 50/2019 M. Of. nr. 543/2 iul. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

modifică art. 3 alin. (3) lit. d), g) şi l), art.
7, art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (I) lit. a), l), p) 
şi q). art. 9 alin. (1) lit. u), art. 11 alin. 
(2_2), art. 12 alin. (3_1), art. 13 alin. (4) şi
(5), art. 16 alin. (1) lit. a); 
modifică şi înlocuieşte anexa nr. 3; 
introduce lit. n) la art. 3 alin. (3), alin. (5) 
şi (6) la art. 3, Ut. v_l) la art. 9 alin. (1), 
alin. (2_2) la art. 10, alin. (3_5) la art. 10, 
alin. (8) şi (9) la art. 10, alin. (3_3) la art. 
12, lit. ee) la art. 13 alin. (1), alin. (2_6) la 
art. 13, alin. (7_1) la art. 13, alin. (9 1) şi 
(9_2) la art. 13 şi alin. (5) la art. 15; 
abrogă art. 9 alin. (1) lit. r) şi art. 13 alin.
(9)
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