
ROMÂiNlA

ESI

AVIZ
referitor ia proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea 

unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru 

modificară şi completarea unor acte normative

Analizând proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea 

unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru 

modificară şi completarea unor acte normative, transmis de 

Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.494 din 28.12.2020 şi 
înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D1345/28.12.2020,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul ait2 alin. 1 lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi al art.46(2) 

din Regulamentul de organizare şi fiincţionare a Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Proiectul ordonanţei de urgenţă are ca obiect de reglementare 

stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice 

centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în 

scopul asigurării funcţionării imediate a Guvernului în noua sa 

structură, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr, 
31/2020, structură care prevede un număr de 18 ministere.

Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative 

preconizate.
2. La preambul, semnalăm că Hotărârea Parlamentului României 

nr. 31/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 1284 şi nu 1285. Se impune corectarea sub acest aspect, atât în 

preambul, cât şi în Nota de fundamentare.
3. La art.2 alin.(l), pentru corectitudinea normei de trimitere, este 

necesară revederea referirii la art.4 alin.(l), întrucât textul la care se 

face trimitere vizează înfiinţarea Ministerului Educaţiei.
La alin.(2) semnalăm existenţa mai multor greşeli de redactare. 

Cu titlu de exemplu, la lit.a), cuvântul „furnizări” se va reda sub forma



„furnizării”, iar cuvântul „verzii” se va reda sub forma „verzi”. La lit.b) 

se foloseşte termenul „întreprinderilor” în loc de ”întreprinderilor”, şi 
termenul „atingeri” în loc de „atingerii”.

La lit.b), pentru unitate în redactare, este necesar ca primul cuvânt 

să debuteze cu literă mică, respectiv „gestionarea”.
De asemenea, din raţiuni de redactare, termenul „sub-sectoarele” 

trebuie redat sub forma „subsectoarele”.
Totodată, pentru o corectă şi completă informare juridică, 

formularea „de la aplicarea legii nr.220/2208 pentru stabilirea 

sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile” 

trebuie redată sub forma „de la aplicarea Legii nr.220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare”.
La alin.(3), pentru caracterul complet al normei, recomandăm să 

fie precizat care este domeniul, respectiv care sunt domeniile în care 

acţionează structurile-suport din cadrul Ministerului Economiei, 
Energiei şi Mediului de Afaceri, structuri-suport din care Ministerul 

Energiei preia personal.
La alin.(4), sintagma „ce decurg din calitatea de acţionar al 

statului român la operatorii economici şi a tuturor instituţiilor cu 

atribuţii în domeniile prevăzute la alin.(2) lit.a)” trebuie reformulată 

întrucât întrucât nu este suficient de clară, iar, pe de altă parte, nu se 

poate vorbi de calitatea de acţionar al statului român şi în cadrul unor 

instituţii.
La alin.(5), pentru corectitudinea redactării, sintagma „în 

proprietatea privată a statului şi administrarea Ministerului Energiei” 

trebuie redată sub forma „în proprietatea privată a statului şi în 

administrarea Ministerului Energiei”.
La alin. (10), semnalăm faptul că data de intrare în vigoare a celor 

două proiecte de hotărâri ale Guvernului la care se face referire, poate 

să nu fie aceeaşi, caz în care nu se va putea stabili cu precizie momentul 

la care se desfiinţează actualul minister al economiei energiei şi 
mediului de afaceri.

Sugerăm reformularea normei, astfel încât să se prevadă faptul că 

desfiinţarea actualului minister se va produce la ultima dintre cele două 

date de intrare în vigoare corespunzătoare celor două hotărâri care ar 

urma să fie adoptate.
Reiterăm această observaţie şi pentru cazul de la art45 alin. (6).
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4. La art.3 alin.(l), este necesar a se revedea norma de trimitere 

la art.5 alin.(2), având în vedere că în textul respectiv este vorba despre 

organizarea şi funcţionarea Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă.
5. La art.4 alin.(6), pentru o redactare corectă, expresia „şi a 

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării” trebuie redată sub forma 

„şi a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării”,
6. La art.8 alin.(l), pentru caracterul complet al normei, sugerăm 

înlocuirea termenului „protocol” cu expresia „protocol de predare- 

primire”.
La alin.(2), pentru o exprimare adecvată, sintagma „la propunerea 

ministerelor şi celorlalte organe” se va scrie sub forma „la propunerea 

ministerelor şi a celorlalte organe”
7. La art.9 alin.(2), semnalăm că norma de trimitere la „bunurile 

prevăzute la art.l2” nu este corectă, respectivul articol nefacând referire 

la bunuri. Eventual, este de analizat dacă norma de trimitere nu ar trebui 

să se refere la bunurile prevăzute la art.lO alin. (1). Totodată, la teza a 

doua, pentru unitate în redactare, norma trebuie să debuteze cu expresia 

„Predarea-primirea patrimoniului”.
La alin, (4), deoarece titlul Hotărârii Parlamentului României 

nr.31/2020 a mai fost redat anterior la art.l alin.(l), pentru supleţea 

proiectului, sugerăm eliminarea sa.
8. Referitor la norma propusă pentru art.l0, deoarece prin proiect 

ca urmare a reorganizării se desfiinţează doar ministere, nu şi alte 

autorităţi sau instituţii, ţinând cont şi de faptul că în finalul fiecărui 

articol referitor la ministerele care se reorganizează se prevede şi care 

este momentul la care actualul minister se va desfiinţa, apreciem că, 
pentru a se evita o dublă reglementare, nu se mai justifică norma de la 

acest articol.
în cazul preluării acestei observaţii, se impune renumerotarea 

articolelor proiectului.
9. La art.ll, alcătuit din pct. 1 -8, având în vedere că acesta vizează 

numai înlocuirea sintagmei ”Ministerul Economiei, Energiei şi 
Mediului de Afaceri” cu titulatura ”Ministerul Energiei”, pentru 

supleţea proiectului de act normativ, propunem ca această operaţiune să 

se regăsească, mai degrabă, în cadrul art.l4, element structural care 

are în vedere înlocuirea unor denumiri şi sintagme în cuprinsul 

actelor normative în vigoare.
Pe cale de consecinţă, actualul art.ll va fi eliminat, urmând ca 

actualul art.l4 să fie renumerotat în mod corespunzător.
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Semnalăm că prin eliminarea art.ll din actul normativ supus 

avizării, implicit va trebui modificat şi titlul proiectului, şi anume, 
se va elimina formularea ”şi pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative”.
Sub rezerva acestei observaţii, la textele propuse se reţin 

următoarele:
9.1 La art.ll pct.l, pentru respectarea normelor de tehnică 

legislativă, precum şi pentru o corectă şi completă informare juridică, 
norma trebuie reformulată, astfel: „In cuprinsul Legii nr. 121/2014 

privind eficienţa energetică, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.574 din 1 august 2014 „sintagma „Ministerul Economiei, 
Energiei şi Mediului de Afaceri” se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul 

Energiei””.
Potrivit uzanţei normative, după acest model se vor reformula 

textele de la pct.4-6.
9.2. La pct.2, pentru corectitudinea redactării, este necesară 

eliminarea literei „i” din debutul textelor propuse a fi modificate şi 
inserarea acestor texte între ghilimele.

Observaţia este valabilă, în mod corespunzător, şi pentru pct.3
lit.a).

De asemenea, pentru unitate în redactare cu actul normativ supus 

intervenţiei legislative, termenul „plângere” trebuie redat cu literă 

mică.
9.3. La pct.3, pentru o corectă şi completă informare juridică, 

textul trebuie să debuteze cu formularea „în cuprinsul Legii 

nr,220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 

energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.577 din 13 august 2010, cu 

modificările şi completările ulterioare”.
9.4. La pct.4, pentru corectitudinea informaţiei juridice, este 

necesar ca, înaintea expresiei „cu modificările şi completările 

ulterioare”, să fie inserată sintagma „aprobată prin Legea 

nr.163/2012”.
9.5. La pct.5, pentru corectitudinea redactării, expresia „la 

nivelului Uniunii Europene” trebuie redată sub forma „la nivelul 

Uniunii Europene”.
9.6. Semnalăm că pct.7 vizează Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.85/2020, privind modificarea şi completarea OUG 

nr.81/2019 pentru modificareausi completarea OUG 115/2011 privind 

stabilirea cadrului instituţioml şi autorizarea Guvernului, prin
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Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate Ia licitaţie certificatele de 

emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii 

Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat 

privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele 

expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului 

emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electric.
Or, potrivit art.62 din Legea nr.24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile de modificare şi de 

completare se încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul 

de bază, identificându-se cu acesta. Intervenţiile ulterioare de 

modificare sau de completare a acestora trebuie raportate tot la actul 

de bază. Prin urmare, întrucât Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.85/2020 nu conţine şi norme de sine stătătoare, toate dispoziţiile 

încorporându-se în actul normativ de bază, şi întrucât la pct.6 s-a făcut 

referire la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.81/2019, acest punct 

trebuie eliminat.
9.7. La pct.8, pentru corectitudinea informaţiei juridice, este 

necesar ca sintagma „cu modificările şi completările ulterioare” să fie 

înlocuită cu expresia „cu modificările ulterioare”.
10. La art.l2, luând în considerare faptul că acesta este alcătuit 

dintr-o singură ipoteză juridică, în conformitate cu normele de tehnică 

legislativă, marcarea acesteia cu cifra ”1”, redată între paranteze, nu 

este necesară.
De asemenea, considerăm că la acest articol ar trebui precizată 

înlocuirea tuturor denumirilor ministerelor care se reorganizează cu 

noua denumire a acestora, cu precizarea în mod expres a domeniilor în 

care au loc schimbările de denumiri, astfel cum s-a procedat în cazul 

art. 24 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru 

stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Bucureşti
Nr.1283/28.12.2020

5

dana.popescu
Rectangle



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

L. nr. 220/2008

Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie

M. Of. nr. 743/3 nov. 2008

M. Of. nr. 577/13 aug. 2010
Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 
energiei din surse regenerabile de energie

republicare cu 
renumerotare

1

O.G. nr. 29/2010 M.Of. nr. 616/31 aug. 20102 modificări prin modificâ ari. 13 alin. (2). art. 15 alin. (1) 
Iii. h). ari 20 alin. (5). ari. 23 Iii. a); 
introduce Iii. i_l) şi i__2) la art. 2, alin. (6) 
la art. 20, ari 23_1. cap. IX_} cu art. 24_l 
şi 24_2 şi cap. IX_2 cu ari. 24_3 şi 24_4. 
ane.xa după Notă

Ordonanţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie

M. Of. nr. 335/15 mai 2015aprobată prin L. nr. 109/2015

M.Of. nr. 736/19oct.2011O.U.G. nr. 88/20113 modificări prin modifică ari 3 alin. (J) lil h). art. 3 alin.
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii (2) Ut. c). ari 3 alin. (3) şi (4). ari. 3 alin. 
nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie

(6J lil a) şi c), art. 3 alin. (7). ari 4 alin.
(6) şi (9). ari 6. art. 7. art. S. ari 10 alin. 
(3), art. II alin. (3) şi (4). titlul cap. IV, art. 
12, art. 14, an 15 alin. (2) şi (3). ari 25 
alin. (l). an 26:
introduce lil ae)-am) la art. 2, alin. (8)- 

(11) la art. 3. alin. (4) la ari 15. ari 29, 
ari 30:

M.Of. nr. 505/23 iul. 2012aprobată cu modificări şi L. nr. 134/2012 
completări prin

abrogă ori 16 alin. (1). ari 28 alin. (2)

M.Of. nr. 505/23 iul. 2012L. nr. 134/2012
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie

*• modificări prin aprobă O.U.G. nr. 88/2011 şi modifică art. 
2 lil aj). ari 3 alin. (8). ari 6 alin. (5) şi 
(7). ort. 6 alin. (10). ari S. art. 14 alin. (2). 
(6). (7) şi (9). ari 15 alin. (1) Ut. a) şi b}. 
art. 24_1 alin. (3). an 29 alin. (2) şi (3);

introduce alin. (10) la art. 4. alin. (7_1) la 
art. 6, alin. (2_1) şi (2_2) la art. 12, cap. 
Vl_l după ori 14(cuprinde art. 15-19). 
alin. (1_1) la ari 25:

abrogă titlul cap. VII

M. Of. nr. 335/7 iun. 2013
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie . 

aprobată cu modificări şi L, nr. 23/2014 
completări prin

O.U.G. nr. 57/2013 modifică art. 4 alin. (7), ari 6 alin. (7). (8) 
şi (10). art. 8 alin. (2), (4) şi (6). ari 9 alin. 
(2), art. 12 alin. (2_2). art. 13 alin. (1) lil. 
d). art. 29:
introduce lil e) şi J) la ari 3 alin. (6). alin. 
(2_1) .şi (2_2) la art. 6. alin. (7) - (9) la ari 
8. alin. (l_l) şi (1 _2) la art. 9, lil d) la art. 
25 alin. (2):
abrogă ari 6 alin. (7_1)

5 modificări prin

M. Of. nr. 184/14 mar. 2014
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® modificâfi prin ’ O.U.G. nr. 79/2013
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 
privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri 
funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului 
(6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie 

aprobată cu modificări şi L. nr. 158/2016 
completări prin

M.Of. nr. 390/29 iun. 2013 modifică aii. 3 alin. (6) Ui. e)

M.Of. nr. 556/22 iul. 2016

^ modificări prin L. nr. 23/2014 M.Of. nr. 184/14 mar. 2014
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr, 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie

aprobă O.U.G. nr. 57/2013 şi modifică aii. 
2 Ut. f), aii. 3 alin. (6) Ut. e). art. 4 alin.
(4), art. 6 alin. (2_î) partea introductivă şi 
alin. (2_2), ort. 6 alin. (5), art. 6 alin. (7)
Ut. b). art. 6 alin. (9). aii. 8 alin. (2). (4) şi 
(6). aii. S alin. (3). art. S alin. (8). aii. 29 
alin. (1) şi (3). art. 30 alin. (2) şi (3): 
introduce alin. (4_1) şi (4_2) la aii. 4, alin. 
{2_3) şi (2_4) la art. 6, alin. (3_!) la art. 6, 
alin. (7_î) la art. 14. Ut. e) şif la art. 30 
alin. (1):
abrogă art. 3 alin. (8) Ut. b), an. 4 alin. 
(20), art. 8 alin. (5). art. 12 alin. (2_2) şi 
(2_2), art. 20 alin. (3)

8 modificări prin L. nr. 122/2015 M.Of. nr. 387/3 iun. 2015 modifică art. 3 alin. (6) Ut. a), art. 4 alin. 
(7). art. 8 alin. (1) Ut. a), art. 8 alin. (3) şi 
(4), art. 26 alin. (2) şi (2). ari. 30 alin. (2); 
introduce alin. (2_2) la art. 8, alin. (2_l) la 
art. 22, alin. (2_3) şi (2_4) la art. 22. 
alin.(2_2) la art. 30

Lege pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării 
producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie 
şi privind modificarea şi completarea unor acte normative

9 modificări prin O.U.G. nr. 39/2016 M. Of. nr. 489/30 iun. 2016 modifică ori. 12 alin. (6); 
abrogă art. 12 alin. (5)Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu 

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

IO modificări prin O.U.G. nr. 24/2017 M.Of. nr. 224/31 mar. 2017 abrogă art. 4 alin. (4J) şi (4_2)
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru 
modificarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 184/2018 
completări prin

M. Of. nr. 635/20 iul. 2018
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modificări prin O.U.G. nr. 24/2017 M. Of. nr. 224/31 mar. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru 
modificarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 184/2018 
completări prin

modifică ari. 2 liî. h) şi ak). ari. 4 alin. (7). 
art. 6 alin. (2_2) - (2_4). ari. 6 alin. 7 Ut. 
b). an. Salin. (4). (6) şi (7). art. 10 alin.
(2). ari. 12 alin. (2_3). art. 14 alin. (2). (3). 
(4), (6), (8) şi (9), ari. 30 alin. (î) Iii. a), 
alin. (2) şi (2_l):

M. Of. nr. 635/20 iul. 2018

introduce Ut. an) - aq) la art. 2. alin.
(3_J) - (3_3) la ari. 3. lil.g) la ari. 3 alin. 
(6). alin. (6_J), (6__2) .şi alin. (9_J) la ari. 4. 
alin. (}J). (IJ). (2J) şi (2_6) la ari. 6, 
alin. (6_]) la art. 8. alin. (4) şi (5) la art.
10. alin. (2_5) la art. 12. alin. (6_i) la art. 
14. Uf. b_î) şi g) la ari. 30 alin. (1). alin. 
(2_2) .şi (2_3) la an. 30;

abrogă art. 4 alin. (4_1). (4_2) şi (5). art.S 
alin. (9), art.! l alin. (3) - (5). art. 12 alin. (3) 
şi (4). art.14 alin. (5). art.30 alin. (3)

Notă: Modificările aduse ari. 30 prin prezenta 
ordonan(â de iirgcnlâ intra in rigoare la 10 zih 
de la dala publicării prezentei ordonanţe de 
urgentă în Monitorul Oficia! al României. 
Partea I.

M.Of. nr. 635/20 iul. 2018 modifică art. 2 Ut. ao). art. 3 alin. f3_I). 
art. 4 alin. (7), art. 6 alin. (2_5) şi (2_6). 
art. 6 alin. (7) Ut. h), art. 8 alin. (6). art. 10 
alin. (5). art. 14 alin. (6), ari. 20 alin. (î) şi 
(2), ari. 30 alin. (2) şi alin. (2_3) Ut. c):

modificări prin L. nr. 184/2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru 
modificarea unor acte normative

introduce Ut. x_I) la art. 2. alin. (9_J) - 
(9_4) la art. 4. Ut.d) la art. 8 aUn.(J). alin. 
(6) )o art. 10. alin. (6_}} - (f)^} la art. 14;

abrogă art. 2 Ut. an), art. 3 alin. (6) lil.f), 
art. 4 alin. (6_î) şi {6_2), art. 14 alin. (4), 
art. 30 alin. (!) Ut. b)

M.Of. nr. 803/19 sep. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea condiţiilor de 
introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a 
unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de caicul şi 
de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 
surse regenerabile de energie 

aprobată cu modificări prin L. nr. 311/2018

modifică art. 5 alin. (6). art. 15 alin. (2), 
art. 20 alin. (5) Ut. i):

O.U.G. nr. 80/201813 modificări prin

modifică şi completează Menţiunea privind 
transpunerea normelor comunitare din 
Legea nr. 139/2010privind modificarea 
Legii
nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a energiei din surse 
regenerabile de energic:

M. Of. nr. 1075/19 dec. 2018

introduce alin. (5) la art. 15. Ut. o) la ari. 
20 alin. (5) şi alin. (7) la art. 20

Dispoziţiile art. 13 intră fn vigoare fa 10 zile de (a data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul 
• — Oficial al României, Partea I

M. Of. nr. 3/3 ian. 2019 modifică art. 8 alin. (1) Ut. b)L. nr. 360/2018
Lege privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 
producerii energiei din surse regenerabile de energie

i"* modificări prin
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■'5 modificări prin ' L. nr. 155/2020 M. Of. nr. 665/27 iul. 2020 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind 
modificarea şi completarea altor acte normative

modifică arf. J4 alin. (6) şi (6_6); 
introduce alin. (6) la aii. 30
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 265/27 dec. 1991L. nr. 82/1991

Legea contabilităţii
(V. Decizia I.C.C.J. nr. V/2007 - M. Of. nr. 732/30 oct. 2007 (art. 6 alin. (2)); Decizia I.C.C.J. nr. 4/2008 - M. Of. nr. 868/22 dec. 
2008 (art. 43))

M.Of. nr. 454/18 iun. 2008republicare cu 
renumerotare Legea contabilităţii

M.Of. nr. 285/22 apr. 2011O.U.G.nr. 37/2011 modifică ari. I. art. 2 alin. (1). art. 4 alin. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii (3). ari. 5 alin. (I). art. 7 alin. (î). ari. 8

alin. (2) şi (3). art. 9 a/in. (l). ari. 10 a/in. 
(1) .şi (5). art. îl. art. 13. art. 19 a/in. (5). 
art. 22. art. 23, art. 26. art. 27 alin. (3). ari. 
28 alin. (1). (6) şi (8). art. 34 alin. (2) şi (4). 
art. 35 alin. (1). art. 36. art. 37. art. 38 
alin. (4). art. 41, art. 42 alin. (1), (4) şi (8); 
introduce alin. (l_l) - (1 _4) la art. 5. alin. 

(3_1) la art. 10. alin. (4_1) la art. 10. art.

2 modificări prin

contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte 
normative incidente

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

25_1, alin. (3_î) şi (3_2) la art. 27, alin. 
(10H14) la art. 28. alin. (2J) la art. 34; 
abrogă art. 2 alin. (2) Iii. d), art. 3 alin. 
(3). art. 14, art. 28 alin. (5). art. 42 alin.
(2):
înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, 

sintagmele "auditor financiar" .şi "audit 
financiar" cu sintagmele "auditor statutar" 
şi "audit statutar"

M.Of. nr. 181/21 mar.2012 aprobă O.U.G. nr. 37/2011L. nr. 32/2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 37/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte 
normative incidente

3 modificări prin

M.Of. nr. 757/12 nov. 2012 abrogă, la data de 1 februarie 2014. art. 43L. nr. 187/2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

** modificări prin

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

M.Of. nr. 902/11 dec.2014O.U.G. nr. 79/2014
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr. 82/1991 

aprobată cu modificări prin L. nr. 121/2015

modifică art. I alin. (5), art. 4 alin. (3), art. 
9 alin. (3). art. 10 alin. (2). art. 27, ari. 28 
alin. (1). art. 32. art. 33 alin. (2). art. 34 
alin. (2). art. 36 alin. (5), art. 41 pct. 2 Ut. 
g) şi pct. 9:
introduce alin. (1 _J) la art. 28. alin. (3) la 

art. 29. alin. (3) la art. 33. art. 36_1. art. 
36_2;
abrogă art. 5 alin.(l_l) -(1_4), art. 10 alin. 
■(3_1), art. 28 alin. (12), art. 48

5 modificări prin

M. Of. nr. 382/2 iun. 2015
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6 modificări prin M.Of. nr. 382/2 iun. 2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului 
nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr. 82/1991

L. nr. 121/2015 aprobă O. U.G. nr. 79/2014 şi modifică art. 
I alin. (5), art. 10 alin. (2), art. 29 alin. (3), 
ari. 33 alin. (3)

’’ modificări prin O.U.G. nr. 57/2015 M.Of. nr. 923/11 dec. 2015
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unortermene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

introduce alin. (2_J) şi (2_2) la alin. (2) al 
art. 7

a modificări prin L. nr. 163/2018 M.Of. nr. 595/12 iui. 2018 modifică ari. 19 alin. (3): 
introduce alin. (3_J) şi {3_2) la art. 19. 
alin. (8J) la art. 28 şi art. 34_1

Lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 
82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 
31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind 
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

9 modificări prin L. nr. 238/2020 M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020
Lege pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii 
nr. 82/1991

modifică art. 28 alin. (2)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul... 4^

M. Of. nr. 492/28 iun. 2017L. nr. 153/2017

Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

promulgată prin D. nr. 580/20171 M. Of. nr. 492/28 iun. 2017
Decret pentru promulgarea Legii-cadru privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice

2 modificări prin O.U.G. nr. 91/2017 M. Of. nr. 978/8 dec. 2017 nwclifică ari. J6 alin. (1). (2) şi (IO), ari. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii- 17. ari. 18 alin. (1). ari. 25 alin. (2). art. 26 
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice

aprobată cu modificări şi L. nr. 79/2018 
completări prin

alin. (3). art. 29 alin. (2). art. 38 alin. (3) 
Ut. c). art. 39. art. 40. ari. 44 alin. (l) pct. 
30. ane.xele nr. 1. Vşi VIU;M.Of. nr. 276/28 mar. 2018

modifică şi completează anexele nr. II şi
IX:

introduce alin. (7) la ari. 10, alin. (10_!)- 
(10_5) la art. 16, alin. (5) şi (6) la ari. 18, 
alin. (5) la ari. 25 şi Ut. h) şi i) la art. 38 
alin. (SJ

3 modificări prin L. nr. 79/2018 M.Of. nr. 276/28 mar. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

aprobă cu modificări şi completări O. U.G. 
nr. 91/2017 şi modifică art. 22. art. 29. ari. 
38 alin. (3) Hi. b) şi Ut. d). anexa nr. î. 
anexa nr. II. anexa nr. III, anexa nr. V. 
anexa nr. VI. anexa nr. VIII. anexa nr. IX:

introduce alin. (I0_l) - (I()j5) la art. 16. 
alin. (I__!) şi (I_2) la art. ii, Ut. d_l) la 
art. 38 alin. (3). lit.j) la art. 38 alin. (3), 
compleiează anexa nr. II, anexa nr. V. 
anexa nr. VIII. ane.Ka nr. IX

^ modificări prin L. nr. 80/2018 M. Of. nr. 276/28 mar. 2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr, 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea 
şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 
termene

modifică art. 11 alin. (1). art. 38 alin. (3) 
Ut. d). anexa nr. II; 
completează anexa nr. VIII

5 rectificare M.Of. nr. 328/13 apr. 2018 rectifică anexa nr. Vili
RECTIFICARE

6 modificări prin O.U.G. nr. 41/2018 M. Of. nr. 433/22 mai 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii- 
cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice

aprobată cu modificări şi L. nr. 61/2019 
completări prin

modifică art. 25 alin. (3), art. 38 alin. (3) 
Ut. g). anexa nr. /, anexa nr. 11; 
introduce alin. (7) şi (8) la art. 18, alin. (6) 

la art. 25. Ut. d_2) la art. 38 alin. (3). alin. 
{6_i) la art. 38M.Of. nr. 296/17 apr. 2019

7 modificări prin L. nr. 234/2018 M. Of. nr. 850/8 oct. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 
privind Consiliul Superior al Magistraturii

modifeă ane.xa nr. V capitolul VIII art. 12 
alin. (2) şi (5)
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8 modificări prin L. nr. 287/2018 M.Of. nr. 1029/4 dec. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

modifică anexele ni. I. II. V. VIII; 
completează anexa nr. VIII

9 modificări prin O.U.G. nr. 107/2018 M.Of. nr. 1058/13 dec. 2018 prevederile ari. 26 alin. (4)-(6) intră în 
vigoare la data de 1 ianuarie 2021Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 

acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene
M.Of. nr. 354/8 mai 2019aprobată prin L. nr. 91/2019

10 completat prin O.U.G. nr. 114/2018 M.Of. nr. 1116/29 dec. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

introduce alin. (4_I) la art. 38

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

11 modificări prin L. nr. 61/2019 M. Of. nr. 296/17 apr. 2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

modifică art. 17 alin. (4). anexa nr. I cap. I 
Iii. B art. 4. anexa nr. I cap. I Ui. B art. 16. 
anexa nr. I cap. III Ut. B nr. cri. 4, anexa 
nr. I cap. III Ut. C nr. crt. I şi 3 şi anexa nr. 
VII cap. II ari. 10 Ut. a); 
introduce alin. (4_2) ta art. 38. alin. (8) la 
art. 38. alin. (3_I) la anexa nr. II cap. II 
art. 6, pct. /_/ la nota din anexa nr. V cap. 
V.. nr. crt. 7_I la anexa nr. VIII cap. II Ut. 
C la tabelul de la Ut. b) şi pct. I_I la anexa 
nr. VIII cap. II Ut. C la nota tabelului de la 
Ut. b):
completează nota de la anexa nr. VIII cap. 
Uit. A pct. I Ut. c)

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

aprobă O.U.G. nr. 107/2018

13 completat prin L. nr. 105/2019 M. Of. nr. 392/20 mai 2019
Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7^996, precum şi pentru modificarea 
şi completarea altor acte normative

introduce alin. (I_l) la art. 18

14 modificări prin O.U.G. nr. 31/2019
Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri 
bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

M. Of. nr. 403/23 mai 2019 modifică anexa nr. Ia cap. III. Ut. E. art. 5 
alin. (3)

15 modificări prin O.U.G. nr. 58/2019 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

M. Of. nr. 553/5 iul. 2019 modifcă anexa nr.I cap. III Ut. E
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modifică anexa nr. I cap. 1 lit. B art. 1616 modificări prin M. Of. nr. 575/15 iul. 2019L. nr. 131/2019 
Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice

modificări prin17 M. Of. nr. 589/18 iuf. 2019L. nr. 129/2019
Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

modifică anexa nr. VIII şi anexa nr. IX

13 modificări prin M. Of. nr. 2/6 ian. 2020L.nr. 5/2020 
Legea bugetului de stat pe anul 2020

modifică anexa nr. I

Publicat şi in M. Of. nr. 2 bis/6 ian, 2020

O.U.G. nr. 1/2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

19 modificări prin M. Of. nr. 11/9 ian. 2020 modifică anexele nr. J şi VI; 
introduce alin. (5) Jo ari. 3J

20 modificări prin M. Of. nr. 106/12 feb. 2020O.U.G. nr. 23/2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

modifică anexa nr. VIII

21 modificări prin M. Of. nr. 287/6 apr. 2020
Lege pentru modificarea Legii-cadm nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătii din fonduri publice

L. nr. 42/2020 modifică anexele nr. f şi III

22 modificări prin M. Of. nr. 340/27 apr. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind saiarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

L.nr. 51/2020 modifică anexa nr. II: 
introduce alin. (4_3) la art. 3S

23 modificări prin M. Of. nr. 428/21 mai 2020L. nr. 64/2020 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

modifică anexa nr. I: modifică şi 
completează anexa nr. II; 
introduce alin. (4_4) la art. 3S

24 modificări prin M. Of. nr. 594/7 iul. 2020D.C.C. nr. 221/2020
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 dispozifiile 
O.U.G. nr. 23/2020. în ansamblul său 
(termenul se împlineşte la 20 august 2020). 
după care operează prevederile art. 147 
din Constitulie

25 modificări prin M. Of. nr. 614/13 iul. 2020O.U.G. nr. 114/2020
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice

completează anexa nr. VIII

M. Of. nr. 647/22 iul. 2020
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgemţă a Guvernului 
nr. 67/2020 privind modificarea unor actelnormative şi 
prelungirea unor termene

26 completat prin L. nr. 141/2020 aprobă cu modificări şi completări O. U.G. 
nr. 67/2020 şi introduce alin. (2_I) la art. 
25

r,
r.
p •
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27 modificăr? prin M. Of. nr. 662/27 iul. 2020L.nr. 156/2020 
Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice

modifica anexa nr. I cap. IU Ut. B nr. crt. 5 
şi Ut. C nr. cri. 3

28 completat prin M. Of. nr. 662/27 iul. 2020 introduce arî. 15 I la anexa nr. VIL.nr. 157/2020
Lege pentru completarea anexei nr. VI la Legea-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

29 modificări prin M.Of. nr. 751/18 aug. 2020

Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi 
stabilirea unor măsuri bugetare

O.U.G. nr. 135/2020 modifică art. 38 alin. (4_1) Ut. c)

30 modificări prin M. Of. nr. 858/18 sep. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice

L. nr. 206/2020 modifică .şi completează anexa nr. II şi VIII

31 completat prin M.Of. nr. 1030/4 nov. 2020L. nr. 229/2020
Lege pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

introduce alin. (9) la ari. 38

Măsurile prevăzute la ari. 38 alin. (9) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost completată prin prezenta lege, 
se aplică începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi.
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 574/1 aug, 2014L. nr. 121/2014

Lege privind eficienţa energetică

promulgată prin D. nr. 540/2014 M. Of. nr. 574/1 aug. 2014 
Decret pentru promulgarea Legii privind eficienţa energetică

2 modificări prin L. nr. 160/2016 M. Of. nr. 562/26 iul. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 
privind eficienţa energetică

modifică an. 3 alin. (2) Hi. f) şi p). aii. 4 
per. 15. art. 4 pct. 38 şi 43. avi. 7 alin. (1), 
art. 8 alin. (5). art. 9 alin. (1) lit. a) şi alin. 
(6) - (14). art. W alin. (3). art. U alin. (I) 
Hi. a)şib), aii. II alin. (2). art. îl alin.(3) 
partea inirocluclivâ, aii. 17 alin. (1) partea 
introductivă, aii. 17 alin. (2) lit. o) pct. (i). 
ari. 17 alin. (2) lit. b). art. 18 alin. (1) şi (2) 
(intră in vigoare la 5 august 2016);

introduce lit. r) la art. 3 alin. (2l, pct. 
I9_lla art. 4, pct. 34_! la art. 4. alin. (4_l) 
la art. 7. alin. (4_l) - (4_3) la art. S. alin. 
(8J) şi (8_2) la art. S, alin. (l5)-(22) la 
aii. 9, alin. (1 _J) la art. 14, alin. ()0_1) la 
art. 14, alin. (4_1) la aii. 15

3 modificări prin M. Of. nr. 11/9 ian. 2020O.U.G. nr. 1/2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

modifică art. 3 alin. (!): 
introduce alin. (7) la aii. 3; 
abrogă art. 3 alin. (2)-(6)

4 modificări prin M. Of. nr. 1019/2 nov. 2020O.U.G. nr. 184/2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

modifică art. 3. art. 6 alin. (16) lit. a), art. 8 
alin. (4_1) lit. e). art. 8 alin. (8), aii. 9 alin. 
(}) lit. c), art. 9 alin. (3), (4), (7), (II) .şi 
(13), art. 9 alin. (22). art. 10 alin. (6). art.
13 alin. (1). art. 15 alin. (4_1), art. 16 alin.
(1) şi (2), aii. 17 alin. (1) şi (2). art. 18 alin.
(2) lit. a) şi aii. 18 alin. (3):
introduce art. 8_1. lit. .<;) şi t) la an. 18 alin. 
(1). lit. j) şi k) la aii. 18 alin. (2) şi alin. (4) 
la art. 18;
abrogă ati. 8 alin. (8_1), art. 18 alin. (1) 
Ht.J) şi art. 19 alin. (4)

Pag.. I (Un 1luni, 28 decembrie 2Consiliu} Legislativ -



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

L. nr. 123/2012

Legea energiei electrice şi a gazelor naturale

M. Of. nr. 485/16 iul. 2012

Notă; în actele normative în care apar sintagmele "furnizor implicit" şi "furnizor de ultimă opţiune", acestea se înlocuiesc cu 
sintagma "furnizor de ultimă instanţă".

promulgată prin D. nr. 477/2012 M. Of. nr. 485/16 iul. 2012
Decret pentru promulgarea Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale

1

2 rectificare M.Of. nr. 665/21 sep. 2012 rectifică an. 128 alin. (2) pcî. (ii)
RECTIFICARE

3 modificări prin L. nr. 255/2013 M.Of. nr. 515/14 aug. 2013
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale

modifică, la 1 februarie 2014. ari. 187 alin.
(2):
abrogă art. 187 alin. (7)

^ modificări prin M.Of. nr. 325/5 mai 2014
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de 
eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în 
condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu 
capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului (a 
anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 123/2015 
completări prin

O.U.G. nr. 20/2014 introduce pci. 5S_] la ari. 100. alin. (1_I) 
şi (1_2) la art. î 04: 
înlocuieşte sintagma "Ministerul 
Economiei, Comerlului şi Mediului de 
Afaceri" cu sintagma "Ministerul 
Economiei”

M.Of. nr. 386/3 iun. 2015

5 completat prin O.U.G. nr. 35/2014 M. Of. nr. 459/24 iun. 2014 introduce alin. {3_J) şi (3_2) la art. 177. 
pct. 35_1 ta ort. 194, lit. f) la art. 195 alin. 
(l)pci. 2

Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

aprobată cu modificări şi L. nr. 174/2014 
completări prin

M.Of. nr. 919/17 dec. 2014

6 modificări prin L. nr. 117/2014 M. Of. nr. 527/16 iul. 2014
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la 
Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 
"Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport 
Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea 
unor acte normative

abrogă art. 19 alin. (4)
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modifică ari. 13 alin. (2) Ut. b). ort. 21 
alin. (2). avi. 30, art. 31, ari. 32 alin. (1) Ut. 

electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului art. 32 alin. (2). art. 33 alin. (2) partea 
nr. 238/2004

M. Of. nr. 720/1 oct. 20147 modificări prin L. nr. 127/2014
Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei

introductivă, art. 34. art. 36 alin. (7) Ut. g), 
art. 36 alin. (10). ari. 37 denumirea 
marginală şi alin. (î). ari. 41. art. 45 alin.
(1) Ut. a) şi c). art. 48 alin. (2) Ut. c), ari. 57 
alin. (1). art. 58 alin. (1) şi (2), art. 62 alin. 
(l) Ut. b), art. 93 alin. (!) pct. 3S, art. 93 
alin. (2) pct. 2 Ut a) - d). art. 93 alin. (3) Ut.
a) , art. 100 pct. 18, 26, 30, 32 şi 35. art.
100 pct. 61, 72 şi 79. ari. 102 Ut. e). art.
113 alin. (!) şi (4). art. 118 alin. (I) şi (2). 
art. 119 pct. 1 Ut. e). art. 119 pct. 2 Ut. c), 
art. 119pct. 3 Ut. a), art. 126, art. 127 alin. 
(1) Ut. a), art. 127alin. (2) Ut. a), ari. 127 
alin. (3). art. 128 demnnirea marginală, 
art. 130 alin. (2) Ut. U). art. 131 alin. (1) Ut.
b) . ort. 138 alin. (2}lit.j). ari. 142 alin.
(3). art. 143 alin. (1). art. 145 alin. (3), art. 
145 alin. (4), art. 148 alin. (1). art. 150 Ut. 
o), art. 151 alin. (1). (5) şi (7). art. 152 
alin. (3), titlul cap. VII. art. I5S. art. 157. 
art. 173 alin. (1). art. 174 alin. (4). art. 178 
alin. (I) Ut. b), art. 178 alin. (2) Ut. a), art. 
179 alin. (1), art. 179 alin. (2) Ut. b) şi c). 
art. 179 alin. (7). art. 181 alin. (3) Ut. h), 
ari. 194pct. 37. art. 195 alin. (1)pct. 2 Ut. 
b) şi Ut. e):
introduce pct 69_1 şi 79_l la art. 3. ari.
7_1. Ut. b) la art. 10 alin. (2). Ut. c) şi d) la 
art. 36 alin. (2), Ut. s) la art. 36 alin. (7). 
alin. (7_1) la art. 36, alin. (13) şi (14) kt 
art. 36, alin. (3) la art. 37, Ut. e) şi f) la art. 
38 alin. (2), aii. 44_1, alin. (I_l) şi (5) la 
art. 57, Ut. h_!) - b_lO} la art. 62 alin. (I), 
pct. 39-44 la ari. 93 alin. (1). Ut. d) la art.
93 alin. (2)pct. 1, pct. 37_1 la art. 100, pct. 
45_1 la art. 100, pct. S0_1 la art. 100, art. 
102_!. alin. (9) şi (10) la ort. 104. Ut. g) la 
ari. 119 pct. 1. Ut. J) şi k) la art. 122 alin.
(1) , alin. (9) -(14) la art. 125, art. Î26_l, 
art. 126_2. art. 127_1, Ut. d_!} kt art. 130 
alin. (1), Ut. t)-u) la art. 130 alin. (1), Ut. j) 
la art. 130 alin. (2), alin. (5) la art. 130. Ut. 
e) şi f) la art. 131 alin. (I). alin. (!_}) la 
art. 131. alin. (3) la art. 131, Ut. d_l) la 
aii. 138 alin. (1). alin. (3) la aii. 138, Ut.J) 
la art. 142 alin. (1). art. 149_i. alin. (1_1) 
la art. 152, ari. 156_1, art. 156_2. alin. (2) 
la art. 171. alin. (11) (a ort. 174. Ut. e) la 
art. 175 alin. (2), art. I77_l. Ut. a_l) la 
art. 178 alin. (2). Ut. k) la art. 179 alin.
(2) . pct. 36_1 la art. 194. pct. 41 la art. 194: 
abrogă art. 6 Ut. .ş). art. 138 alin. (2) Ut. e). 
ort. 179 alin. (2) Ut. d), art. 201 alin. (2)
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0 modificări prin L. nr. 174/2014 M. Of. nr. 919/17 dec. 2014 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a 
gazelor naturale nr. 123/2012

aproba cu modificări şi completări O. U.G. 
nr. 35/2014 şi modifică ori. 75 alin. (1) Iii. 
i). arţ. 124 alin. (!) Ut. e), art. 177 alin. 
(3_2), art. 179 alin. (2) Uf. b). art. 18! alin. 
(3) Ut. b). art. 181 alin. (5):

introduce alin. (3_3) la art. 177:

abrogă ari. 148 alin. (2) Ut. g)

9 modificări prin O.U.G, nr. 86/2014 M. Of. nr. 920/17 dec. 2014 modifică art. 3 pct. 36. ari. 100pct. 58_1
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

M.Of. nr. 475/30 iun. 2015aprobată cu modificări şi L. nr. 174/2015 
completări prin

10 modificări prin M.Of. nr. 688/10 sep. 2015L.nr. 227/2015 abrogă la 1 ianuarie 2016 art. 12 alin. (13)
Lege privind Codul fiscal

11 modificări prin O.U.G. nr. 28/2016 M.Of. nr. 487/30 iun. 2016 modifică art. 195 alin. (1) pct. 2 Iii. d) şi e): 
introduce alin. (3) la art. 143Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 

energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

12 modificări prin O.U.G. nr. 64/2016 M. Of. nr. 801/11 oct. 2016 modifică art. 124 alin. (!) Ut. e). art. 177 
alin. (3_l)-(3_3}. art. 181 alin. (5). art. 194 
pct. 35_1 şi art. 195 alin. (1) pct. 2 Ut. fi); 
introduce Ut. a_l) la ort. 143 alin. (1) şi 
alin. (3_4)-(3_14) la art. 177

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 

aprobată prin L. nr. 171/2018 M.Of. nr. 611/17 Iul. 2018

13 modificări prin L. nr. 203/2016 M. Of. nr. 892/8 nov. 2016 modifică art. 3 pct. 4. art. 28 lit. fi). art. 36 
alin. (]), art. 36 alin. (7) Ut. e), art. 43 alin. 
(3). art. 71 alin. (1) Ut. d); 
introduce pct. 73_1 la ari. 3. alin. (3) la 

ari. 29

Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
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modijicâ art. 51 alin. (2). ari. 66. art. 93 
alin. (!) pci. 4, 7 şi 15, ai-(. 93 alin. (2) pci. 
1 Ut. c) şi d). art. 93 alin. (2) pct. 2 Uf. a) - 
d), art. 93 alin. (3) Ut. a) - c), art. 93 alin. 
(4). ari. 98 alin. (I). ari. 100pci. 57. 58_1. 
61 şi 79. aii. 102 Ut. k). !) şi n). art. 104 
alin. (1). (1_!) şi (1_2). ari. 104 alin. (2), 
art. 104 alin. (5). ari. 118 alin. (1) şi (2). 
ari. 119 pcl. 1 Ut. ej. art. 119pcl. 2 Ut. e). 
art. 119 pct. 3 Ut. a), ort. 121 alin. (1). aii. 
135. art. 138 alin. (1) IU. k). art. 142 alin. 
(1) Ut. e). art. 143 alin. (1) Ut. a_î). an.
145 alin. f5}. aii. 148 alin. (I). art. 148 
alin. (2) Ut. d), art. 151 alin. (1). (2) şi (4), 
art. 152 alin. (2). la titlul II denumirea cap. 
VII, aii. 157. art. 174 alin. (4). ari. 177 
alin. (3_6). {3_7). (3J) şi (3 J0). an. 179 
alin. (5J. aii. 194 pci. 1. 2-4, 6. 11.14 şi 21. 
an. 194 pct. 35 J. an. 195 alin. (1) pct. 1 
IU. a) - c). ori. 195 pci. 2 Ui. a) - e) şi 
art. 195 alin. (2) şi (3):

14 modificări prin L. nr. 167/2018 M. Of. nr. 604/16 iul. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

introduce alin. (10) la art. 7_l, alin. (6) Ia 
art. 57. alin. (1 _!) la art. 58. pcl. 4_1 la 
ori. 93 alin. (I). pct. 45-47 la art. 93 alin. 
(1). alin. (3) la ari. 98. pct. 75 J, 88J şi 
89_1 la art. 100. alin. (8) la art. 102_1. 
alin. (!_3). (1_4) şi (2_1) la art. 104. Ut. J) 
la art. 119 pcl. 3. Ut. d_l) şi Ut. e_l) la art. 
124 alin. (l). Ui. e_l) şi eJ2) kt art. 130 
alin. (1). aii. !30_1. Ut. r) la art. 143 alin. 
(1). art. I44_l. alin. (2_!) şi (2_2) la aii. 
146. alin. (}J) şi alin. (5_1) la art. 151, 
alin. (5) la art. 152, alin. (I_!) la art. 174. 
alin. (3_15)-(3_I9) la art. 177. alin. (5) !a 
art. [78. pct. 1_1, l_2. 24_l şi 42 [a an. 
194 şi alin. (4J) la art. 195;

abroga ari. 93 alin. (6). an. 100pci. 27. 
45_î. 46 şi 49, art. 102 Ut. c). art. 119 pct. 
1 Ut. g). art. 154. art. 155, aii. 177 alin.

(^J)- Oj)- OJ3} şi (3_I4). an. 
194 pct. 41, art. 195 alin. (5) şi aii. 197

15 modificări prin L. nr. 171/2018 M.Of. nr. 611/17 iul. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

aprobă O.U.G. nr. 64/2016

16 modificări prin L. nr. 202/2018 M. Of. nr. 647/25 iul. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

modifică art. 1 alin. (2) Ut. a); 
introduce Ut. l) la art. 67

Pag. 4 (Un 7Utni, 28 (lecenihrit' 2Consiliid Legislativ -



17 modificări prin 'O.U.G. nr. 114/2018 M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

modifică ari. 22 alin. (2) lit. d). art. 2S Ut. 
c). art. 55 alin. (1), art. 75 alin. (I) lit. c), 
art. 104 alin. (7);
introduce alin. (J_l) la art. 22, lit. b_I) ia 

art. 28, alin. (4) şi (5) la art. 76, pct. 48 la 
art. 93, alin. (2_1) la art. 93, alin. (1 _I) - 
(I_3) la aii. 124. alin. (7_I) la art. 174, 
alin. (9) la art. 181, pct. 43 la ari. 194. alin. 
(4_2) la art. 195: 
abrogă ari. 63 alin. (3)

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

18 modificări prin O.U.G. nr. 19/2019 M. Of. nr. 245/29 mar. 2019 modifică art. 22 alin. (!_}), art. 76 alin. 
(4), art. 104 alin. (7), an. 105, art. 124 
alin. (Ijy(lj). an. 179 alin. (2) Ut. b); 
introduce alin. (8) la an. 79. alin. (6_1) la 
art. 104. alin. (6) la art. 178; 
abrogă art. 181 alin. (9)

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

19 modificări prin O.U.G. nr. 1/2020 M. Of. nr. 11/9 ian. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

modifică art. 22 alin. (1 _1), art. 22 alin. (2) 
Uf. d). art. 28 Ut. b_l). an. 76 alin. (5), aii. 
93 alin. (2_1). ari. 104 alin. (7), art. 124 
alin. (1_1) .şi (1_2), art. 179 alin. (2) Ut. h) 
şi art. 195 alin. (4J.); 
abrogă la data de 30 aprilie 2020 ort. 79 
alin. (8) şi ari. 178 alin. (6)

20 modificări prin O.U.G. nr. 74/2020 M.Of. nr. 416/19 mai 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

modifică an. 28 Ut. c) şi ari. 76 alin. (4): 
introduce alin. (2_1) la art. 23 şi lit. c_l) la 
art. 29 alin. (1)

M. Of. nr. 572/1 iul. 202021 modificări prin O.U.G. nr. 106/2020 modifică art. 143 alin. (1) lit. a_l) şi lil.j). 
art. 176. art. 177 alin. (3_15) - (3_17), aii.Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii _ _

energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi 779 (2) li{_ a)^ art. 194 pct. 24 1. art.
pentru modificarea unor acte normative ' ~195 alin. (1) pct. 2 Ut. e); 

introduce Ut. o) .şi p) la art. 102, pct. 24_2 
la ort. 194:

aprobată cu modificări şi L. nr. 290/2020 
completări prin

M.Of. nr. 1239/16 dec. 2020

abrogă art. 143 alin. (1) lit. c) şi cj), art. 
143 alin. (3), art. 177 alin. (3_18)
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modifică art. J alin. (1) şi alin. (2) Ui. a), 
ar!. 3 pcl. 36.48 şi 49, ar!. 4-6. ar!. JO 
alin. (]), (2). (4). (5). (6) şi (7). art. 12 alin. 
(12), art. 14, art. 19, art. 27 alin. (2) şi (7), 
art. 23 alin. (8). art. 42 Iii. a) şi b). art. 44 
alin. (1). an. 45 alin. (I) lit.c), art. 46 alin.
(2) . art. 49 Ut. a) şi b), art. 51 alin. (5) şi 
(6). art. 62 alin. (I) Ut. h_5). ari. 93 alin.
(}) pct. 5. 29 şi 45. art. 93 alin. (2)pcl. 7 
Ul. d). an. 93 alin. (2) pcl. 2 Ut. b) şi c). an. 
93 alin. (3) Ul. a) şi alin. (4). art. 93 alin. 
(5). art. 94. ari. 96 alin. (6). art. 103. art. 
104 alin. (5) şi (6), art. 108 alin. (1) partea 
introductivă şi Ut. d) şi g), art. 123. art. 125 
alin. (4), art. 130 alin. (I) Ut. e), j) şi ş), art. 
138 alin. (J) Ut. d__l) şi g), art. 139 alin.
(3) . art. !43 alin. (1) Ut. a), f) şi q). art. 145 
alin. (4) Ul. g). ari. 15!. art. 152 alin. (2) 
partea introductivă, art. 156, art. 156__2 
alin. (I) Ut. e). art. }56_2 alin. (2) Ut. a), 
art. 160 alin. fîj - (3). art. 179 alin. (2) Ut. 
i)şik). ari. 194pct. 24J, 26. 29. 37. 39 şi 
di art. 195 alin. (2) - (4). art. 198: 
introduce Ut. o) - q) la art. 2. pct. !_!, 4_I. 

4^.2, 31J. 3I_2. 57J şi 79_2 la art. 3. 
an. 7_2. alin. (4J) - (4_3). (5_1) - (5_3) la 
art. 10, alin. (14) la art. 12, alin. (10) - (14) 
la art. 23, alin. (2__1) şi (2_2) la art. 46, Ut.
d) la art. 47 alin. (1). alin. (5) la ari. 47, 
alin. (2) la art. 49. alin. (5) şi (6) la art. 50. 
alin. (3_1) - {3_4) la art. 51. alin. (7) la art. 
57. alin. {6} - (8) la art. 65. alin. (3) la an. 
75. pct. 5_1 - 5_4 şi pct. 49 - 54 la art. 93 
alin. (1). Ut. c) la art. 93 alin. (2) pct. I. Ut.
e) - h) la art. 93 alin. (2) pct. 2, alin. (4_l), 
(4_2). (8) - (10) la art. 93. pcl. 74_l la art. 
100, art. 102_2. alin. (2_1) la ari. 118. Ul.
f) la ari. 119 pct. 2. Ut. g) la art. 119 pct. 2. 
alin. (1 _1) la art. 120, alin. (4_1) la art. 
125. alin. (4) şi (5) la ari. 134. alin. (3) la 
art. 137. alin. (6) şi (7) la art. 139. Ul. .t) la 
art. 143 alin. (77. alin. (1_1) la art. 143, Ul. 
a_l) la art. 148 alin. (2). alin. (3) - (5) la 
art. 148. alin. (4J) şi (4_2) la art. 152. Ut. 
b_l) şi h) la art. !56_2 alin. (1). alin. (7) - 
(9) la art. 178. pct. 44-52 la art. 194, Ut. d) 
la art. 195 aUn.(l) pct. 1. Ut. g) - j) la ari. 
195 alin. (1) pct. 2, alin. (2_1) şi (7) - (9) 
la art. 195;
abrogă art. 24. ort. 93 alin. (2_1), art. 104 

alin. (3). (4) şi (8). ari. 130 alin. (2) Ut. b). 
art. 139 alin. (5). art. 143 alin. (1) Ut. m) şi 
alin. (3), ari. 150 Ut. c). art. 152 alin. (1) şi 
(l_î). art. 156_2 alin. (2) Ut.bl, art. 195 
alui. (4_2); .'Sintagma ..serviciu tehnologic 
de sistem ” se modifică şi se înlocuieşte cu 
sintagma „sen’iciu de sistem

Dispozifiile an. 93. 94. 194 şi 195 din Legea 
energiei nr. 123'20l2, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel cum acestea au 
fost modijicaie şi completate prin 
prezenta lege. prin care se stabilesc 
contravenţii, regimul contravenţiilor şi 
inodalilăţile de .sancţionare a acestora, intră in 
vigoare la 60 de iile de In data publicării 
prezentei legi în Monitorul Oficia! al României,

22 modificări prin L. nr. 155/2020 M. Of. nr. 665/27 iul. 2020
Lege pentru modificarea şi compieJarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind 
modificarea şi completarea altor acte normative

.ti:'
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Partea I.

23 modificări prin M. Of. nr. 1050/9 nov. 2020L. nr. 244/2020 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 103/2020 pentru prorogarea termenului de aplicare a 
măsurilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
26/2018 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa 
alimentării cu energie electrică

modifică an. 103 alin. (2); 
introduce alin. (l_î) la art. 19

24 modificări prin M. Of. nr. 1239/16 dec. 2020L. nr. 290/2020 modifică art. 5 alin. (3), art. 10 alin. (5__2) 
şi (7). art. 28 Ut. c). art. 44 alin. (10). art. 
57 alin. (1_1) şi (6). art. 100pcl. 34. art. 
104 alin. (6). art. 108 alin. (1) Ut. d). art. 
130J alin. (1). art. 13S alin. (l) Ut. dj), 
ari. 164 alin. (1) Ut. e). art. 170. art. 177 
alin. (3_16) lit. h) şi art. 195 alin. (I)pcl. 2 
Ut. c):
introduce pct. 19_1 şi 19_2 la art. 3, Ut. 
d_l) la art. 6, alin. (!_}) la art. 23. alin. 
(I_l) la art. 27. Ut. c_2) la art. 29 alin. (1), 
alin. (11) la ari. 44. alin. (3_3) la ari. 51. 
pcl. 77_J la art. 100, lit. d_l) la art. 102. 
alin. (2_1) şi (2_2) la art. 102_1. Ut. b_l) 
la art. 124 alin. (2). Ut. h_l) ia art. 130 
alin. (1). Ut. k) la art. 130 alin. (2). Ut. I) şi 
m) la ort. 138 alin. (1). alin. (1 _1) la art. 
151. art. 170J, alin. (I2)-(16) la art. 174 
şi lit. d_l) la art. 195 alin. (1) pct. 2; 
abrogă art. 124 alin. (1__3)

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 106/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr, 123/2012, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

O.U.G. nr. 115/2011
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră 
atribuite României la nivelul Uniunii Europene 

aprobată prin

V-

M. Of. nr. 926/28 dec. 2011

M. Of. nr. 691/8 oct. 2012L. nr. 163/2012

M. Of. nr. 691/8 oct. 2012aprobată prin L.nr. 163/2012 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi 
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a 
scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de 
seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

1

2 modificări prin M. Of. nr. 176/1 apr. 2013
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie 
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 
României la nivelul Uniunii Europene

aprobată prin L. nr. 207/2013

modi/icâ art. 15: 
introduce ari. 12 1

O.U.G. nr. 17/2013

M.Of. nr. 395/1 iul. 2013

3 modificări prin O.U.G. nr. 70/2013 M. Of. nr. 387/28 iun. 2013 modifica art: 13:
introduce alin. (2) şi (3) la art. 8Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie 
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 
României la nivelul Uniunii Europene

aprobată prin L. nr. 379/2013 M.Of. nr. 825/23 dec. 2013

4 modificări prin M. Of. nr. 395/1 iul. 2013 aprobă O.U.G. nr. 17/2013L.nr. 207/2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 17/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului 
instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de 
emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul 
Uniunii Europene

M.Of. nr. 428/15 iul. 20135 completat prin O.G. nr. 12/2013 introduce art. 12 2
Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

M.Of. nr. 811/20 dec.2013aprobată cu completări prin L. nr. 343/2013

M.Of. nr. 811/20 dec. 2013 aprobă O.G. nr. 12/2013 şi introduce alin. 
(6) la ari. 12_2

6 completat prin L.nr. 343/2013 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2013 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

M.Of. nr. 825/23 dec. 2013 aprobă O.U.G. nr. 70/20137 modificări prin L.nr.
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 70/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului 
instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de 
emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul 
Uniunii Europene
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modificări prin O.U.G. nr. 17/2014 M.Of. nr. 288/18 apr. 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie 
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 
României la nivelul Uniunii Europene

aprobată cu modificări prin L. nr. 160/2014

6 modifică ari. } 1 alin. (1). art. 15 alin. (!) şi
(2);
introduce alin. (4) Ia art. II. art. I2_3 - 
12 7

M.Of. nr. 898/10 dec. 2014

9 modificări prin M. Of. nr. 898/10 dec. 2014
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr, 17/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr, 115/2011 privind stabilirea cadrului 
instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de 
emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul 
Uniunii Europene

L. nr. 160/2014 aprobă O. U. G. 17/2014 şi modifică art. 
12_3 alin. (1) Ut. a)

10 modificări prin M. Of. nr. 176/13 mar. 2015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi alte măsuri

aprobată cu modificări prin L. nr. 171/2015

O.U.G. nr. 2/2015 modifică art. 12_3 alin. (1) Ut. a)

M.Of. nr. 480/1 iul. 2015

11 completat prin L. nr. 188/2015 M. Of. nr. 492/6 iu). 2015
Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi 
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a 
scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de 
seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

introduce ari. J2 S

12 modificări prin O.G. nr. 17/2015 M. Of. nr. 540/20 iul. 2015 modifică art. 9 alin. (3)
Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
şi modificarea şi completarea unor acte normative

M.Of. nr. 934/17 dec. 2015aprobată cu modificări şi L. nr. 316/2015 
completări prin

13 completat prin O.U.G. nr. 83/2016 M. Of. nr. 964/29 nov. 2016 introduce art. 12 9
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de eficientizare a 
implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele 
măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

M. Of. nr. 910/11 nov. 2019aprobată cu modificări şi L. nr. 205/2019 
completări prin

modificări prin O.U.G. nr. 37/2018 M. Of. nr. 407/14 mai 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie 
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 
României la nivelul Uniunii Europene

aprobată prin L. nr. 270/2018

14 modifică art. 2, art. 6 partea introductivă, 
art. 10 alin. (I) Ut. b), art. 11 alin. (1) Ut. a) 
şi b), art. II alin. (3) şi (4). art. 12, art. 13 
alin. (J) şi (3). an. 15 şi în tot cuprinsul 
ordonanţei de urgentă, sintagmele 
„Ministerul Mediului şi Pădurilor”, 
respectiv „Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor Climatice ” se înlocuiesc cu 
sintagma ., autoritatea publică centrală 
pentru protecţia mediului ”, iar sintagma 
„Autoritatea 'Naţionalăpentru 
Reglementarea şi Monitorizarea 
Achiziţiilor Publice” se înlocuieşte cu 
sintagma „Agenţia Naţională pentru 
Achiziţii Publice”:
introduce alin. (I_1) la art. 10, alin. (1_1) 
la art. 11, alin. (5)-(9) la art. 11 şi art. 
15J-15_6;
abrogă art. 10 alin. (2) şi art. 13 alin. (2)

M. Of. nr. 984/21 nov. 2018
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15 modificări prin L. nr. 270/2018 M. Of. nr. 984/21 nov. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 37/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului 
instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de 
emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul 
Uniunii Europene

aprobă O.U.G. nr. 37/20IS

16 modificări prin O.U.G. nr. 81/2019 M. Of. nr. 1049/30 dec. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate ia licitaţie 
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 
României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru 
instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea 
întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui 
risc important de relocare ca urmare a transferului costului 
emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice

modifică art. 2 alin. (2) şi art. 10 alin. (J): 
inlroduce alin. (3) la art. 2 şi art. J0_J

17 modificări prin O.U.G. nr. 134/2020 M. Of. nr. 752/18 aug. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie 
certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite 
României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor 
europene

modifică art. 10 alin. (1) Ut. c) şi d): 
introduce art. 10 2
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 752/18 aug. 2020O.U.G. nr. 134/2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la 
nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor 
europene

Pag. 1 din 1Consiliul Legislativ - tuni, 28 decembrie 2



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

O.U.G. nr. 81/2019

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la 
nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind 
sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca 
urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice

M. Of. nr. 1049/30 dec. 2019

modificări prin O.U.G. nr. 85/2020 M.Of. nr. 457/29 mai 2020
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi compietarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional 
şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, 
de a scoate la licitaţie certiflcateie de emisii de gaze cu efect 
de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum 
şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind 
sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele 
expuse unui risc important de relocare ca urmare a 
transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră in 
preţul energiei electrice

aprobată cu modificări prin L. nr. 292/2020

modifica an. IU alin. (2) şi (4). an. V alin. 
(2). (i) Iii. a) pa. J. lii.b) pcl. I, alin. (4), 
(6) şi (7), an. f 7 alin. (I) lil. g) şi alin. (2). 
an. VII alin. (i). (3). (4) şi alin. (7) lil. d). 
an. VIII alin. (2) lit.b). ane.xa nr. 2; 
introduce lii.h) la ort. VI alin. (!) şi lii.c) 
la ari. } III alin. (2)

1

M.Of. nr. 1238/16 dec. 2020

2 modificări prin M. Of. nr. 1238/16 dec. 2020
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 85/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 
privind stabilirea cadru tui instituţional şi autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la 
licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră 
atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi 
pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind 
sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele 
expuse unui risc important de relocare ca urmare a 
transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în 
preţul energiei electrice

L.nr. 292/2020 modifică ari. III alin. (3)
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5VENIMKNTE SUFERITE de actul...

O.U.G. nr. 85/2020

Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 
privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, 
de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul 
Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea 
întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a 
transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice 

aprobată cu modificări prin

M. Of. nr. 457/29 mai 2020

M. Of. nr. 1238/16 dec. 2020L. nr. 292/2020

modificări prin L. nr. 292/2020 M. Of. nr. 1238/16 dec. 2020
Lege pentnj aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 85/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 
privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la 
licitaţie certiHcatele de emisii de gaze cu efect de seră 
atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi 
pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind 
sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şt subsectoarele 
expuse unui risc important de relocare ca urmare a 
transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în 
preţul energiei electrice

1 modifica articolul unicpci. 9
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M.Of. nr. 654/28 aug. 2015 

Ordonanţă privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi
O.G. nr. 38/2015

modificări prin O.U.G. nr. 75/2017 M.Of. nr. 812/13 oct. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a 
litigiilor dintre consumatori şi comercianţi

aprobată prin L. nr. 16/2019

1 denumirea ..Ministerul Energiei, 
întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului 
de Afaceri" se înlocuieşte cu ..Ministerul 
Economiei"

M.Of. nr. 33/11 ian. 2019

2 modificări prin L. nr. 16/2019 M.Of. nr. 33/11 ian. 2019 aprobă O.U.G. nr. 75/2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 75/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 
38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre 
consumatori si comercianţi
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