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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru completarea art.53 din 
Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. 
nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

Analizând propunerea legislativă pentru completarea art.53 
din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice (b20 din 09.02.2021), 
transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa 
nr.XXXV/766/16.02.2021 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu 
nr.D74/17.02.202 1, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

Întemeiu1ait2 alin.l Iit.a) dinLegearir.73/1993, republicată şi al art.46(2) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Łegislativ, 

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 
observaţii şi propuneri: 

1. Propunerea legislativă are ca obiect completarea art.53 din 
Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un 
nou alineat, alin.(4), potrivit căruia, în spaţiile de parcare de pe lângă 

clădirile de utilitate publică voN Ji adapt ate, Nezervate şi semnaliz ate 
pain marcaje distinctive cel puţin S% din numărul total al locurilor de 
parcare, day nu inai pu,tin de două locuri, pentru parcarea gratuită a 
femeilor gravide sau a vehiculeloN calve transportă copii în vâNstă de 
până la 2 ani. 

Totodată, se preconizează completarea unor dispoziţii din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, astfel încât administratorul drumului public, împreună cu 
autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul poliţiei rutiere, să 
stabilească care Bunt spaţiile special amenaj ate şi semnalizate, pe toate 



laturile de acces ale unităţilor de învăţământ, pentru îmbarcarea sau 
debarcarea precolarilor şi colarilor. De asemenea, se interzice 
staţionarea vehiculelor nedestinate îmbarcării şi debarcării precolarilor 
i colarilor, pe toate laturile de acces ale unităţilor de învăţământ, în 

intervalul orar 07.00-20.00. 
Potrivit Expunerii de motive, intervenţiile legislative vizează ca, 

„pe o relaţie de similitudine cu princi iile accesibilităţii prevăzute în 
Legea nN. 448/2006, în spaţiile de parcare de pe lângă clădirile de 
utilitate publică von Ji adaptate, rezervate şi semnalizate pain marcaje 
distinctive eel pu,tin 5% din numărul total al locurilor de parcare, day 
nu mai puţin de două locuri, pentru parcarea gratuită a femeilor 
gravide sau a vehiculelor cage transpoNtă copii în vârstă de până la 2 
ani" 

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face pane din 
categoria legilor organice, prima Cameră sesizată hind Senatul, în 
conformitate cu dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată. 

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

2. Precizăm că o propunere legislativă (b6 13 din 26.10.2020) 
având obiect şi conţinut identice a fost înaintată, spre avizare, 
Consiliului Legislativ, de către Secretariatul General al Senatului cu 
adresa nr.XXXV/4420/9. 11.2020, fund emis avizul favorabil cu 
observaţii şi propuneri nr. 1231 din 4 decembrie 2020. Respectiva 
propunere legislativă a fost clasată conform Hotărârii Birourilor 
Permanents din data de 30 decembrie 2020 în baza art.63 alin.(5) din 
Constituţia României, republicată. 

3. Referitor la Expunerea de motive, semnalăm că aceasta nu 
respectă structura instrumentului de prezentare şi motivare prevăzută la 
art.3 1 din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. Astfel, nu suet clar prezentate cerinţele care reclamă 
intervenţia normativă, cu referire specială la insufucienţele şi 
neconcordanţele reglementărilor în vigoare, nici fmalitatea 
reglementărilor propuse, cu evidenţierea implicaţiilor pe care 
reglementarea propusă le are asupra legislaţiei în vigoare, şi nici 
măsurile de implementare a soluţiilor legislative preconizate. 

Menţionăm că, potrivit considerenţelor exprimate în Decizia 
Curţii Constituţionale nr.682 din 27 iunie 2012, „dispoziţiile art. 6 din 
Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată 
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[...], cu modificările şi completările ulterioare instituie obligaţia 
fundamentării acteloY normative. [...]. Li$a unei fundamentări 
temeinice a actului normativ în discu,tie determină, [...], încălcarea 
prevederilor din Constituţie cuprinse în art. l aim . (S) [...J". 

Totodată, sub aspectul respectării normelor de tehnică legislativă, 
recomandăm ca, în cuprinsul Expunerii de motive, după titlul Legii 
nr.272/2004 să fie inserată menţiunea "republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare", iar raportarea la Legea nr.448/2006, să se 
realizeze astfel: „Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 
i completările ulterioare". 

De asemenea, este necesară eliminarea parantezelor care 
încadrează substantivul „părinţi" ca fund contrare dispoziţiilor art.38 
alin.(3) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

4. Referitor la soluţia legislativă de a intervene, prin acelaşi act 
normativ, asupra a două domenii distincte, fără nicio legătură între ele, 
Curtea Constituţională a stabilit în Decizia nr.2 14/2019 că „O astfel de 
reglementare contYavine normelor de tel,nică legislativă cuprinse în 
art. 14 - Unicitatea reglementării în materie din Legea nr. 24/2000, 
potrivit cărora „ Reglementările [...] având acelaşi obiect se cuprind, 
de Negulă, într-un singur act normativ" [aim . (1)], iar „ un act normativ 
poate cupNinde reglementări şi din alte materii conexe numai în mâsuNa 
in calve sunt indispensabiie realizării scopului urmărit pain acest act" 
[aim . ('2,)J. Or, în cazul defa,tă cele două materii nu Bunt conexe, vizează 
scopuri dferite, astfel că reglementarea log printr-un singur act 
normativ nu numai că nu era necesară, day impietează asupra unicităţii 
reglementării în materie, ca exigenţă a tehnicii legislative. Deyi 
norinele de tehnică legislativă nu au valoare constituţională, Curtea a 
reţinut că pain reglementarea acestora iegiuitorui a impus o serie de 
criterii obligatorii pentru adoptarea oricărui act normativ, a căror 
respectare este necesară pentru a asigura sistematizarea, unificarea şi 
coordonarea iegisia,tiei, Ďrecum şi conţinutul şi forma juridică 
adecvate pentru fîecare act normativ. Ástfei, respectaYea acestoY 
noYme concură la asigurarea unei legisla,tii care respectă principiul 
secuYităţii Yaporturilor juridice; având claritatea şi previzibilitatea _ 
necesară. (...) Ástfei, Curtea a constatat că reglementarea adoptată cu 
nerespectarea normelor de tehnică legislativă determină , apariţia 
unor situaţii de incoerenţă şi instabilitate, contrare principiului 
secuYităţii raporturilor juridice". 
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5. In ceea ce privete soluţia legislativă cuprinsă la art.I, 
constând în introducerea alin.(4) la art.53 din Legea nr.272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, semnalăm 
următoarele: 

a) textul propus urmăreşte să stabilească faptul că „în spaţiile de 
parcare de pe lângă clădirile de utilitate publică voN Jż' adapt ate, 
rezervate şi semnalizate pain marcaje distinctive cel pu,tin 5% din 
numărul total al locurilor deparcare, dar nu mai puţin de două locuri, 
pentru parcarea gratuită a femeilor gravide sau a vehiculelor care 
transportă copii în vâpstă depână la 2 ani."; 

b) de lege lata, art.53 face pane din cadrul Capitolului II 
„Drepturile copilului" Secţiunea a 4-a „Educaţie, activităţi recreative 
i culturale", fund redactât astfel: „ (1) Copilul are dreptul la odihnă şi 

vacantă. 

(2) Copilul trebuie să benefîcieze de timp sufficient pentru odihnă 
i vacanţă, să particie în mod liber la activităţi recreative proprii 

vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale 
comunităţii. Áutorită,tile publice au obligaţia să contribuie, potrivit 
atribuţiilor ce le Sevin, la asigurarea condiţiiloN exercitării în condiţii 
de egalitate a acestui drept. 

(3) Áutorită,tile publice au obligaţia să asigure, potrivit 
atribuţiilor cage le Sevin, locuri dejoacă suficiente şi adecvate pentru 
copii, în mod special în situaţia zonelor intens populate. "; 
• c) se observă că nu există legătură tematică între textul preconizat 
pentru alin.(4) la art.53 din Legea nr.272/2004 şi articolul menţionat, 
dar nici cu secţiunea în care se dorete a fu introdus, nefiind respectate 
prevederile art.6 1 alin.(2) din Legea nr.24/2000, .republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Apreciem că textul ar putea fu introdus, eventual, în funalul 
Secţiunii a 3 - Sănătatea şi bunăstarea copilului, ca art.501. 

Ca urmare a celor de mai sus, propunem următoarele redactări 
pentru titlu şi pentru partea dispozitivă a art.I: 

„Lege pentru completarea Legii nr.272/2004 privind 
protec,tia şi promovarea drepturilor copilului, precum şi a Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice"; 

„Art.I. - După art.50 din Legea nr.272/2004 privind 
protecţia şipromovarea  drepturilor copilului, republicată în Monitorul 
Official al României, Partea I, nN. 159 din 5 maNtie 2014, cu modificările 



i completările ulterioare, se introduce un nou aYticol, art. SO, cu 
următorul cuprins: ". 

In continuare se va reda textul propus pentru art.501. 
6. Menţionăm că, în actuala redactare, textul preconizat pentru 

art.53 alin.(4), care, ca urmare a însuirii observaţiei formulate la pct.5 
de mai sus va deveni art.501, este insuficient de clay, ceea ce afectează 
predictibilitatea şi accesibilitatea normei. 

Astfel, este necesară clarificarea sensului expresiei „clădirile de 
utilitate publică", cel puţin sub forma unei trimiteri la dispoziţii din alte 
acte normative. Precizăm că, spre exemplu, o defmiţie se regăseşte la 
pct.25 al art.3 din Legea nr.372/201 5 privind performanţa energetică a 
clădirilor, republicată, care stabileşte că expresia „clădire de interes şi 
utzlztate p ublică" îns eanină „clădire cu o suprafaţă utilă totală de peste 
250 mp frecvent vizitată de public, ocupată de autorităţi ale 
administraţiei publice în cage se desfăoară activităţi de interes public 
naţional, jude,tean sau local sau în cage se desfăoară activităţi 
comerciale, social-cultuNale, de învă,tământ, educaţie, asistenţă 
medicală, sportive, ýînanciar-bancare, de cazare şi alimentaţie publică, 
prestări de servicii şi altele asemenea". 

Totodată, semnalăm că sintagma „parcarea gratuită a 
persoanelor gravide" este improprie stilului normativ, deoarece de 
plano, nu femeile gravide se parchează, ci mijloacele de transport 
folosite sau conduse de acestea, fund necesară reformularea acesteia, 
astfel: „parcarea gratuită a vehiculelor în cage se afZă persoane 
gravide". 

De asemenea, semnalăm că, în actuala redactare, norma este 
eliptică, deoarece nu se înţelege cum pot fu identifucate vehiculele 
persoanelor benefuciare. Menţionăm că, potrivit Expunerii de motive, 
soluţia legislativă preconizată a fost redactată ad similis cu prevederile 
art.65 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările 
ulterioare. Precizăm că respectivul articol prevede la alin.(2) şi 
posibilitatea ca persoanele benefuciare ale respectivei facilităţi să obţină 
un card-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare, eliberat de 
autorităţile administraţiei publice locale. 

Totodată, în soluţia legislativă este incompletă, fund necesar a fu 
completată cu norme referitoare la cine realizează adaptarea, rezervarea 
i semnalizarea prin marcaje distinctive â locurilor de parcare, termenul 

în care aceste locuri trebuie amenaj ate şi sancţiunea în cazul 
nerespectării acestor obligaţii. 
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In plus, din conţinutul Expunerii de motive şi al prezentei 
propunëri legislative 

nu se înţelege ce se întâmplă în ipoteza în care 
spaţiile de parcare de pe lângă clădirile de utilitate publică nu oferă 
posibilitatea amenaj ării numărului de locuri de parcąre preconizat, cu 
atât mai mult cu cât, de lege lata, potrivit prevederilor art.65 alin.(1) din 
Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, există 
deja obligaţia ca, în spaţiile de parcare de pe lângă clădirile de utilitate 
publică, precum şi în cele organizate, să fie adaptate, rezervate şi 
semnalizate prin semn internaţional cel puţin 4% din numărul total al 
locurilor de parcare, dar nu mai puţin de două locuri, pentru parcarea 
gratuită a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap. 

Ca urmare a celor de mai sus, propunem revederea normei. 
7. Cu privire la partea introductivă a art.II, pentru respectarea 

exigenţelor de tehnică legislativă, propunem ca aceasta să aibă 
următorul continut: 

„Art.II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nY.195/2002 
privind ciNculaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul 
Official al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările 
icompletările  ulterioare, se completează după cum uYmează: ". 

8. Părţile dispozitive ale pct.1-3 ale art.II, trebuie să fie 
redactate în acord cu exigenţele normelor de tehnică legislativă, astfel: 

„1. La articolul 63 alineatul (2), după litera b) se introduce 
o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins: "; 

„2. După articolul 63 se introduce un nou articol, art. 63, 
cu următorul cuprins: "; 

„3. La articolul 100 alineatul (1), după punctul 14 se 
introduce un nou punct, pct. 15,  cu urmâtoNul cuprins: ". 

9. La art.II pct.1, referitor la textul preconizat pentru lit.c) a 
alin.(2) al art.63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 
privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, semnalăm că 
noţiunea de „şcolari" nu este defmită nici în cuprinsului actului de bază, 
şi nici în Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, care utilizează termenul de 

„eleva", 

cu privire la 
copiii cuprinşi în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar. 

In consecinţă, pentru asigurarea caracterului complet al normei, 
precum şi pentru respectarea terminologies Legii nr. l/2011, sintagma 
„preşcolarilor şi colarilor" se va înlocui prin sintagma 
„antepreşcolarilor, precolarilor şi a elevilor". 



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

10. La art.II pct.2, referitor la textul preconizat pentru art.631
alin.(1), pentru asigurarea caracterului complet al normei, precum şi 
pentru respectarea terminologies Legii nr. 1/2011,  sintagma „unităţilor 
de învăţământ" se va înlocui prin sintagma „unităţiloN de învăţământ 
sau ale unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară". 

Reiterăm observaţia, în mod corespunzător, şi pentru alin.(2). 
La textul preconizat pentru alin.(2) al art.631, semnalăm lipsa de 

claritate în privinţa sintagmei „vehiculelor nedestinate îmbarcării sau 
debarcării", neînţelegându-se dacă sunt vizate şi vehiculele proprietate 
personală utilizate in scopul aducerii la sau a preluării de către părinţi a 
copiilor de la unitatea de învăţământ sau la/de la unitatea de educaţie 
timpurie antepreşcolară. 

Prin urmare, propunem ca expresia „nedestinate îmbarcării şi 
debarcării" să fie mnlocuită prin sintagma „care nu suet folosite pentru 
îmbarcarea şi debarcarea". 

Observaţia este valabilă şi pentru pct.3 referitor la textul 
preconizat pentru art.100 alin.(1) pct.15. 

In plus, având în vedere că prin textul propus la pct.3 pentru 
art. 100 alin.(1) pct.15, încălcarea interdicţiei prevăzute la art.631
alin.(2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, 
semnalăm că, în formularea actuală, textul preconizat pentru art.63 1
alin.(2) nu respectă prevederile art.6 alin.(1) din Legea nr.24/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care stabileşte că 
proiectul de act normativ tNebuie să instituie Yeguli necesaYe şi 
suficiente, şi nici prevederile art.24 din aceeaşi lege, potrivit cărora 
soluţiile legislative preconizate pain pro iectul de act normativ trebuie 
să acopere întreaga problematică a Yelaţiilor sociale ce reprezintă 
obiectul de reglefnentare pentru a se evita lacunele legislative, iar 
pentru ca soluţiile să fie pe deplin acopepitoare se vor lua în 
considerare diferitele ipoteze ce se pot ivi în activitatea de aplicare a 
actului normativ. 

In acest context, precizăm că textul propus pentru art.631 alin.(2) 
nu are în vedere şi ipotezele referitoare la alte aspecte decât cele 
educaţionale, care pot fi relaţionate cu unitatea de învăţământ/de 
educaţie timpurie antepreşcolară, precum staţionarea unor vehicule care 
transportă persoane sau materiale în vederea efectuării unor lucrări de 
construcţii, reparaţii şi altele asemenea, în perimetrul unităţii de 
învăţământ/de educaţie timpurie antepreşcolară. 
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Totodată, semnalăm că soluţia legislativă potrivit căreia 
interdicţia este valabilă pentru intervalul orar 07.00-20.00 nu este 
argumentată în cadrul instrumentului de motivare şi prezentare a 
prezentei propuneri legislative. 

In mod corelativ, observaţiile sunt valabile şi pentru art.II pct.3 
din proiect, referitor la textul preconizat pentru art.100 alin.(1) pct.15. 

11. La art.II pct.3, Îfl ceea ce privete norma preconizată pentru 
art. 100 alin.(1) pct. 15, pentru uniformitatea redactării elementelor 
enumerării, termenul „Staţionarea" se va scrie cu iniţială mică. 

De asemenea, pentru rigoare normativă, sintagma „prevăzute de 
art. 631" va fi redată sub forma „prevăzute la art. 63". 

12. Având Îfl vedere multitudinea intervenţiilor legislative suferite 
până în prezent de Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în conformitate cu prevederile at.70 alin.(1) din 
Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, apreciem că este necesară completarea propunerii legislative 
cu un nou articol, marcat ca Art.III, care să dispună republicarea 
acestor acte normative, cu următoarea redactare: 

„Art.III. - (1) Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului, republicată în Mon itorul Official al 
României, Partea I, nr. 159 din S martie 2014, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu completarea adusă pain prezenta 
lege, se va republica în Mon itorul Official al României, Partea I, dându-
se textelor o nouă numerotare. " 

(2) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002privind 
circulaţia pe drumurile pub/ice, republicată în Monitorul Official al 
României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificârile şi 

completările ulterioare, precum şi cu completările aduse pain prezenta 
lege, se va republica în Monitorul Official al României, Partea I, dându-
se textelor o nouă numero tare. " 

Fl 

Bucureti 
Nr. /ca 
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L. nr. 272J2004 M. Of. nr. 557/23 iun. 2004 

Lege privind protec$ şi promovarea drepturilor copilului 
(v. Decizia I.C.C.J. nr. 111/2007 - M. Of. nr. 732/30 oct. 2007 (art. 124 alin. (1); Decizia I.C.C.J. nr. 7/2012 - M. Of. nr. 120/20 iun. 
2012 (art. 94 alin. (3), art. 129) 

I repub`licare cu 
ren um erotare 

2 modificări prin 

M. Of. nr. 159/5 mar:. 2014 
Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

L. nr. 131/2014 M. Of. nr. 740/10 oct. 2014 
Lege pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea 
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului 

3 modificări prin O..U.G, nr. 65/2014 M. Of. nr. 700/20 oct.. 2014 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 

aprobată cu modificări şi L. nr. 125/2015 M. Of. nr. 383/2 iun. 2015 
completări prin 

4 modificări prin L. nr. 52/2016 M. Of. nr. 253/5 apr. 2016 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

. ... . .. .-. ... ..... .. .... # ...:. ..:.. . ~. _ ..:. . .... .... ...~.... ........ .. . . .... ....................... .. .. . ..:. -. ~ .. .. .... 
5 modificări prin L. nr. 286/2018 M. Of. nr. 102914 dec. 2018 

Lege pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea 
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului 

modifică /a 1 ianuarie 2015 art. 64 a/in. (1) 
şi (2) 

rnodifzcă art. 128 a/in. (1) şi (2), art. 129 
a/in. (4) şi (5); 
introduce a/in. (5) la art. 122, a/in. (6) la 
art. 128, a/in. (6) -(9) la art. 129 

modifică art. 18 a/in. (1) /it. c), art. 18 a/in. 
(5) şi (6), art. 20 a/in. (1); 

introduce a/in. (6_i) la art. 18 

modifică art. 64 a/in. (1) şi (2) 

6 modificări prin L. nr. 45/2020 M. Of. nr. :287/6 apr-. 2020 mod f că art. 46 alin. (3) partea 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 introductivă şi
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului introduce lit. j) la art. 46 a/in. (3), lit.g) la 

art. 52 a/in. (1) 
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OU.G. nr. 195/2002 M. Of. nr. 958/28 dec. 2002 

Ordonanţă de urgenţă privind circulaţia pe drumurile pub/ice 
(v. D.C.C. nr. 347/2007 - M. Of. nr. 307/9 rnai 2007 (art. 118 alin. (1), (2) şi (5)); D.C.C. nr. 661/2007- M. Of. nr. 525/2 aug. 
2007 (art. 96 alin. (6) lit. d)); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2007- M. Of. nr. 81/1 feb. 2008 (art. 87 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. LXVI 
(66)/2007 - M. Of. nr. 537/16 iul. 2008 (art. 89 alin. (1)); D.C.C. nr. 742/2008 - M. Of. nr. 570/29 iul. 2008 ( art. 111 alin. (6)); 
Decizia I.C.C.J. nr. 29/2008 - M. Of. nr. 230/8 apr. 2009 (art. 78 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 26/2009 - M. Of. nr. 284/30 apr. 
2010 (art. 87 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2010- M. Of. nr. 771/18 nov. 2010 (art. 111 alin. (6)); Decizia I.C.C.J. nr. 18/2012-
M. Of. nr. 41/18 ian. 2013 (art. 85 alin. (1) şi (2)); Decizia I.C.C.J. nr. 9/2015 - M. Of. nr. 526/15 iul. 2015 (art. 64 şi art. 97 alin. 
(1) lit. d) şi alin. (6)) 

I republicare Cu 
renumerotare 

M. Of. nr. 67013 aug. 2006 
Ordonanţă de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice 

2 modificări prin O.U.G nr. 63/2006 M. Of. nr. 792120 sep. 2006 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice 

aprobată cu modificări şi L. nr. 6/2007 M. Of. nr. 30/17 ian. 2007 
completări prin 

3.rnodificări prin .. 
. .. ~ ~:: •::..... . . . . . ~ . ..:..~.~ .w . ... .:..........::... ...:: 

~, n:r. 139 1 /2006 : M. Of. nr. 876/26 oct, 2006: 
. . : n :. }i}}}:::: : :::4:4 : - }i}}:.......t. m. w :. .... .::. ... . . . nv: i :.:. :.~w:a . . . :.v. _. e,v .:. . e ::: . r. •: .. : i'v: :.. . .}: i :.L4: . 

Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice 

la 1 decembrie 2006, modiică art. 6pct. 
15, art. 11, art. 13 a/in. (4), art. 15 a/in. 
(1), art. 17, art. 21, art. 22, art. 23 a/in. (4), 
art. 24 a/in. (2), art. 28, art. 32 a/in. (2) lit. 
b), art. 40 a/in. (3), art. 66 a/in. (2), art. 79 
a/in. (2), art. 81 a/in. (1), art. 82 a/in. (1)-
(3) şi (6), art. 83 aim . (I), art. 88 a/in. (I) şi 
(5), art. 96 a/in. (2) lit. e), art. 97 a/in. (4), 
art. 116 a/in. (1) partea introductivă psi a/in. 
(3) lit, a), art. 125 lit. c), art. 136 lit. b) şi 

d), 

introduce pct. 13_1 la art. 6, a/in. (1_i,) la 
art. 15, a/in. (3_I)-(3_5) la art. 23, a/in. 
(2_1)-(2_5) /a art. 79, art. 80_1, a/in. (3) la 
art. 81, a/in. (3) la art. 93, pct. 38 la art. 
102 a/in. (1), pct. 29 la art. 105, /it. q) la 
art. 122; 
abrogă art. 27 a/in. (3), art. 79 a/in. (3), 

art. 114 a/in. (1) lit. c), art. 136 lit. e); 
la art. 91 şi art. 102 a/in. (1) pct. 7, 

normele de trimitere la art. 22 a/in. (5) se 
considerăjăcute la art. 22 a/in. (6); 
prorogă termenul de intrare în vigoare 
până la 1 decembrie 2006 

înlocuieşte anexa 
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4 modificări prin L. nr. 6/2007 M. Of. nr. 30/17 ian. 2007 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice 

5 admisă excepţie D.C..C. nr. 347/2007 M. Of. nr. 307/9 mai 2007 
de neconst, prin Decizia nr. 347 din 3 aprilie 2007 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1), (2) şi (5) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice 

6 modificări prin 
.. ... ... . .4. .. . ..... ...:: .. .. .. ... .... 

D.C.C.. nr. 347/2007 M. Of, nr. 307/9 :mai 2007 
Decizia nr. 347 din 3 aprilie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1), (2) şi (5) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice 

. ............................................................................................»,,..,-.w.,~w.» „ » „ »ss.»..:,ssti:sv..s.ss.v.sssssv.s:s:svvw~ar.-.3rnw ~c:cx,r:c.w~~.nv: 

niodifzcă art. 6 pct.15, art. 6 pct.34, ant.11, 
art. 15 alin.(1), art. 15 alin.(1_I), ant.21, 
art.22 alin. (3) lit. b), art.22 aim . (4), (5) şi 
(6), art.23 alin. (3_I), (3 2), (3_4) şi (3_5), 
art.32 alin. (2) lit. b), art.39, art.40, art. 79, 
art. 801, ant.81 alin. (1), art. 81 alin. (3), 
art. 88 alin. (1), art.97 alin. (4), art. 100 
alin. (3) /it. g), art. 102 alin. (1) pct.38, 
art. 105 pct.29, art.111 aim . (5), art.136 lit. 
b); 

introduce pct. 16_I-16 3 la art. 6, pct.35_I 
la art. 6; 

abrogă art. 6 pct. 13_1, art. 93 alin. (3), 
art. 102 alin. (1) pct. 7 psi 18, 

art. 118 alin. (1), (2) şi (5) 

~ suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile art. 118 alin. (1), (2) şi (5) 
(ternxenul se împlineşte la 23 iunie 2007, 
după care operează prevederile art. 147 
alin. (1) din Constituţie) 

_ _.._... .~ ....... . .. .............:........ .,. .... ........ ....... ...~ ... ..,.... ..~~_.. _.. ~ .... .... ............... 
7 modificări prin O U.G~ nr 69/2t307 M. Of. nr. 443/29 iun. 2007 

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice 

nodifică art. 5 alin. (4), ant. 6 pct. 19 şi 20, 
art. 8, art. 11 alin. (4) psi (10), art. 13 alin. 
(2), art. 18, art. 24 alin. (1), (4), (5) şi (6), 
art. 28, art. 32 alin. (2) /it. c), art. 50 alin. 
(1), art. 52 alin. (1) şi (2), art. 57 alin. (1) Şi 
(2), art. 61 alin. (1) şi (2), art. 64, art. 66 
alin. (2), art. 71 alin. (1) şi (2), art. 76 alin. 
(1), art. 79, art. 80, art. 80_1, art. 81 alin. 
(2) şi (3), art. 82 alin. (5), art. 83, art. 91, 
art. 93 alin. (2), art. 96 alin. (4), art. 97 
alin. (1) partea introductivă, alin. (2), (3) şi 
(6), art. 99 alin. (1) pct. 8 şi 9, ant. 100 alin, 
(1) pct. 4, art. 100 alin. (3) lit. g), art. 103 
alin. (6), art. 104, art. 106, art. 108 alin. 
(1) lit, a) pct. 8 şi 9, art. 108 alin. (1) /it. c) 
pct. 2, art. 108 alin. (1) /it. d) pct. 4, art. 
109 alin. (8), art. 111 alin. (3), (4), (Ş) şi 
(6), art. 118, art. 120 alin. (1) şi (2); 
introduce art. 23_1, art. 80_2, /it. d) la art. 
97 alin. (1), pct. 18 la art. 101 alin. (1), lit. 
c) la art. 103 alin. (1), alin. (1 _I) la art. 
103, pct. 7 şi 8 la art. 108 alin. (1) /it. b), 
alin. (1 _I) şi (12)/a art. 113, lit. f) la art. 
114 alin. (1); 
abrogă art. 6 pct. 13, art. 27, art. 75 /it. d), 
art. 82 alin. (3), art. 95 alin. (7), art. 96 
alin. (2) /it. J), art. 101 alin. (1) pct. 2, art. 
102 alin. (1) pct. 2, 13 şi 30 şi alin. (3) /it. 
d), art. 113 alin. (1) /it. b) psi d), art. 121 
alin. (1) 
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$ admisă excepţie D.C.C. nr. 661/2007 M. Of. nr. 525/2 aug. 2007 art. 96 aim . (6) lit d) 
de neconst. prin Decizia nr. 661 din 4 iulie 2007 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96, art. 97 şi art. 102 
alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

9 modif cărî prin D.C.C. nr. 661/2007 M. Of. nr. 525/2 aug.. 2007 
Decizia nr. 661 din 4 iulie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96, art. 97 şi art. 102 
alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

10 modificări prin D.C.C. nr. 742/2008 M. Of. nr. 570/29 iu'l. 2008 
Decizia nr. 742 din 24 iunie 2008 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (6) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice 

11 admisă excepţie D.C.C.nr. 742/2008 M. Of. nr. 570/29 iul. 2008 .:. .. .- . :. _ . . ^ ... .. .. .... 
de neconst. prin Decizia nr. 742 din 24 iunie 2008 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (6) din 
Ordonanţa de urgen~ă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice 

12 modificări prin O.U.G. nr. 146/2008 M. Of. nr. 754/7 nov. 2008 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 111 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice 

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
prevederile art.96 aim . (6) lit.d), (terjnenul 
se împlineşte la 15 sept.2007), după care 
operează prevederile art. 147 alin. (1) din 
Constituţie 

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
prevederile art. 111 alin. (6) (termenul se 
împlineşte la data de 12 sept. 2008) după 

care operează prevederile art. 147 alin. (1) 
din Constitulie 

art. 111 alin. (6) 

modifică art. 111 

13 modificări prin O.U.G.. nr. 9/2009 M. Of. nr. 126/2 mar. 2009 introduce alin. (8) la art. 103 .. .... ... ...... .. -.. 
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 103 din 
Ordonanţa de urgen~ă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice 

aprobată prin L. nr. 8/2019 M. Of. nr. 14/7 ian. 2019 

.. . 
14 modificări prin  .O..U,G, nr. 54/2010 M. Of. nr. 421/23 iuny 2010 modifică art. 29 alin. (2), art. 32 alin. (2) 

Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru combaterea /it. b), art. 100 alin. (1) pct. 1; 
evaziunii fiscale introduce aim . (4_I) la art. 32, alin. (4_i) 

aprobată cu modificări prin L. nr. 271/2018 M. Of, nr. 984/21 nov. 2018 la art. 35 

.. :. .. ..._e y .. . . .v. 
15 modificăr 

.. Y 
...... 

i pr~n L, nr. 202/20110 i M, 0f. nr. 714/26 oct.. 2010 ::: :,>x. }:;:.}:.;< :,,:,..x,:.;..:.,. .}:.. r.x~?z~:. .: .hn•.h :::r - ;•>;}Y};Y::>::,.. .. . ... .. .~.. x~;.:v:<:;,;.;;~ 

Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 
proceselor 

nodifică art. 118 alin. (2), (4), art. 120 
alin. (1), 
introduce alin. (3_I) la art. 118 

(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. )(VII alin. (2) - M. Of, nr. 313/30 mai 2013) 

.. . :.:,. v::«.:~ .:-...-----.-........... ....... .... . . .... , .~ _ . , , , . M.~ ... ...... ..~.... .. _ . ..,~.~...._w. .. . - 
16 rnod~ficări prin..... O.G. nr 5/2011 ~~ Y M~ Of f nr . 80/31 ian. 201r1 .: .  . .,. 

Y.:x:. .. ... 
v.v. ::. .. r .Q..i\..... \ .... ...........:. ~.{{v....,... x}........ ............... >•.....w; ... .. >.r...........x ..... ... .....,.... . . ... . . . . .. . .... 

Ordonanţă pentru aprobarea unor reglementări privind 
creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor incasate de 
către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control 
în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice 
activităţii de transport rutier 

aprobată cu modificări şi L. nr. 161/2011 M. Of. nr. 503/14 iul. 2011 
completări prin 

modifică art. 102 alin. (1) pct. 28, art. 112 
alin. (2); 
introduce pct. 6_I la art. 6, /it. h_I) la art. 
112 alin. (1) 

Consiliul Legislativ - tniercuri, 17 februari Pag. 3din 9 



17 rnodificări prin L. nr. 161/2011 M. Of. nr. 503/14 iul..209 9 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2011 
pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea 
siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către 
personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în 
urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii 
de transport rutier 

v:~3cs:s3. v%s.Y:.r:c:::.CxttM..'LCAW6G' 

aprobă cu nZodificări şi conipletări O. G. nr. 
5/2011 şi modifică art. 102 aim . (1), art. 
112 alin. (1) lit. h_I) 

18 edmisă excepţie D.C.C. nr. 500/2012 M. Of. nr. 492/18 iul. 2092 art. 118 alin. (3_I) 
de neconst, prin Decizia nr. 500 din 15 mai 2012 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (3_1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, art. 34 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
şi art. XVII din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru 
accelerarea soluţionării proceselor 

19 modificări prin D,C;C. nr. 500/2012 M. Of. nr. 492/18 iul. 2092 
Decizia nr. 500 din 15 mai 2012 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 118 alin. (3_1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, art. 34 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvemului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor 
şi art. XVII din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru 
accelerarea soluţionării proceselor 

.. .... ... ...... ... .. .. .. . . . .. ... ... . . .. .. ........ ..- - ..... ... - ~.~ .. .. ... .. .. ... . ... . . . 
20 modificări prin .: L. nr. 187/2012 M. Of. •nr. 757/12 nov.. .2012 

Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal 

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

.. .. ... . . .......:.:: ......,:........... .-......... W.. ~ 
21 modificări prin vL. nr. 203/2012 M. Of nr. 760/12 novy 2012 

x.. 
.. . ..... .... .. . w ... 

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice 

. ._ ::::............... ............:.K..... . .vH. .. . . ... . . 
22 fimodi ~cări ~rin A L nr. 255/2013 M. Of.f nr. 515/1 ~ aug 2013 ~ .......... .. .~~ ~ .:....r..._:.. . . : . - . . .......-. . .... . . . . .. ...... --- ... . .,.,..r. 

a 

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 

suspendă pentru o perioadă de 45 zile 
dispoziţiile art. 118 alin. (3_I)(termenul se 
împlineşte la 31 august 2012) după care 
operează dispoz4iile art. 147 din Constituţi~ 

la data de 1 februarie 2014, modifică art. 
88, art. 111 alin. (1) lit. b), alin. (3) şi (5), 
art. 113 alin. (1) /it. c), art. 114 alin. (1) lit. 
b) şi d), art. 136/it. d); 
introduce art. 133_1 la data de 15 
noiembrie 2012; 
abrogă art. 84-87, art. 89-94 

modifică art. 6 pct. 6 şi 21, art. 9 alin. (1), 
art. 20, art. 23 alin. (9), art. 23_1, art. 24 
alin. (1), (4) psi (5), art. 41 alin. (3), art. 73, 
art. 80 aim . (1), art. 101 alin. (1) pct. 8, art. 
133 alin. (1), art. 137; 
anexa devine anexa nr. 2; 
introduce pct. 32_1 la art. 6, alin. (5_1)-

(5_3) la art. 24, art. 24_1, anexa nr. 1 după 

art. 137; 
abrogă art. I S aim . (2); 

înlocuieşte, în tot cuprinsul ordonanţei de 
urgenţă, sintagma "subcategorii de 
vehicule" cu sintagma "categorii de 
vehicule" 

modifică, /a 1, februarie 2014, art. 24 aim . 
(6), art. 103 alin. (1) /it. c), art. 106 alin. 
(1) /it. b), art. 116 alin. (1) /it. b) şi d) 
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23 modificări prin O.G. nr. 21/2014 M. Of. nr. 635f29 aug. 2014 modifică art. 6 pct. 6, 21 şi 30, art. 9 alin. 
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice 

aprobată cu modificări şi L. nr. 152/2019 M. Of. nr. 625/26 iul. 2019 
completări prin 

de (4), art. 13 alin. (1), (2) vi (4), art. 14 alin. 
(1), art. 20 alin. (1), art. 23_1, art. 24 alin. 
(1), art. 24 alin. (5_2) şi (5_3), art. 24_1 
alin. (2) lit. f), art. 32 alin. (2) lit. b), art. 66 
alin. (2), art. 82 alin. (5), art. 83 alin. (3), 
art. 88 alin. (1), art. 97 alin. (3), art. 102 
alin. (1) pct. 27, art. 103 alin. (6), art. 106 
alin. (1) lit. b), art. 110, art. 111 alin. (1) 
/it. b), art. 111 alin. (3), art. 114 alin. (1) 
/it. b) psi d), art. 116 alin. (1) /it. d), aizexa 
nr. 1; 
introduce alin. (1 _I) la art. 24, /it. h), i) şi 

j) la art. 24_1 alin. (2), alin. (2_I) la art. 
24_1, alin. (1 _I) - (1 _3) la art. 36, alin. 
('11,) - (/3,) la art. 88, pct. 9 şi 10 la art. 
108 alin. (1) /it. b), alin. (2_1) şi (22)/a 
art. 116, menţiunea privind transpunerea 
normelor conzunitare după art. 137, 
abrogă art. 6pct. 31, art. 14 alin. (2), art. 
23 alin. (5) psi (8); 
în cuprinsul ordonanţei de urgenţă, 

următoarele expresi şi termeni se 
înlocuiesc după cum urmează: a) termenul 
,,tractor"  se înlocuieşte cu expresia 
„ tractor agncol sau forestier' ; iar expresia 
„substanţe on produse stupefiante sau 
medicamente cu efecte similare " se 
înlocuieşte cu expresia „substan,te 
psihoactive
b) în cuprinsul art. 6 pct. 15, art. 21 şi art. 
22 alin. (3) /it. b), expresiile „ de 
autovehicule sau de tramvai ", „ de 
autovehicule sau de tramvaie' ; respectiv 
„de autovehicule şi de tramvaie"se 
înlocuiesc cu expresia „de autovehicule, de 
tractoare agricole sau forestiere on de 
tramvaie "; 

c) în cuprinsul art. 8, art. 106 alin. (1) şi 

art. 125 /it. c), expresiile „ autovehicul şi 

tramvai " şi ,,autovehicule  şi tramvaie " se 
înlocuiesc cu expresia „autovehicul, tractoř 

agncol sau forestier şi tramvai " sau 
,,autovehicule,  tractoare agricole sau 
forestiere şi trafnvaie ", după caz; 

d) în cuprinsul art. 9 al in. (1) psi (6), art. 22 
alin. (4), art. 25 alin. (2), art. 35 alin. (6), 
art. 36 alin. (1), art. 40, art. 44 alin. (2), 
art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (6), art. 99 
alin. (1) pct. 4, 8 psi 12, art. 100 alin. (1) 
pct. 5, 6, 7 şi 13, art. 101 alin. (1) pct. 1, 4, 
10 şi 11, art. 102 alin. (1) pct. 19, 20 şi 29, 
art. 103 alin. (1) partea introductivă şi alin. 
(8), art. 108 alin. (1) lit, a) pct. 1 şi 9 şi /it. 
c) pct. 4 şi 5, art. 112 alin. (1) lit. in), n) şi 

x), art. 122 lit. h) şi art.131, termenul 
autovehicul%, autovehicul/„ autovehiculeloi 
"se înlocuieşte cu expresia „ autovehicule ş~ 
tractoare agricole sau 
forestiere " I,, autovehicul şi tractor agricol 
sau forestier"/„ autovehiculelor psi 
tractoare/or agricole sau forestiere ", după 

caz; 
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e) în cuprinsul art. 22 aim . (1), (2) şi (6), 
art. 23 alin. (1), (2) şi (31) teza întâi, art. 
25 aim . (1), art. 28, art. 78, art. 99 aim . 
(2), art. 100 aim . (2) şi aim . (3) partea 
introductivă şi lit. b), art. 101 aim . (2) şi 

aim . (3) partea introductivă, art. 102 aim . 
(2) şi aim . (3) partea introductivă, art. 103 
aim . (1) lit. c), aim . (11) şi (2), art. 106 
aim . (2), art. 108 ali~z. (1) partea 
introductivă, art. 111 aim . (1) lit. d) şi aim . 
(4), art. 112 aim . (1) lit. I), art. 119 şi art. 
122 lit. q), expresiile „ autovehicul sau 
tramvai' ; „ autovehicule sau trarnvaie " şi 

„ autovehicule on tramvaie " se înlocuiesc 
cu expresia „ autovehicul, tractor agricol 
sau forestier on tramvai " on 
„ autovehicule, tractoare agricole sau 
forestiere on tramvaie ", după caz; 
~ în cuprinsul art. 82 al/n. (1), (2), (4), 
expresia „ autovehicule şi refnorci " se 
înlocuieşte cu expresia „autovehicule, 
tractoare agricole sau forestiere şi 

remorci "; 
g)în cuprinsul art. 103 al/n. (8), expresia 
„rezidenţa normală "se înlocuieşte cu 
expresia „ locuieşte, în situaţia persoanelor 
aflate la studii în România " 

24 modificări prin L. nr. 93/2016 M. Of. nr, 369/13 mai 2016 
Lege pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvemului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice 

25 modificări prin O.U,Gy nr. 41/2016 M. Of.. nr. 490/30:îun, 2010 
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 

modifică art. 33 alin. (2) 

modifică art. 11 al/n. (5); 

introduce art. 11_i, al/n. (9_I) - (9_4) la 
art. 23 (prevederile art. 23 aim . 
(9_I)-(9_4) intră în vigoare la 30 iunie 
2017) ; 

abrogă art. 11 alin. (6) şi (8) 

26 modificări prin :: O G. nr. 14/2017 M. Of.. nr.. 686/23 aug. 2017 . .M `.t modifică art. 10, art. 11 alin.(4), art. 44 
al/n. (2), art. 99 aim . (1) pct. 18, art. 101 
aim . (1) pct. 11, art. 102 al/n. (1) pct. 1, art. 
102 al/n. (3) lit.b), art. 108 al/n. (1) lit, a) 
pct. 7, art. 112 alin. (1) lit. a) şi d) - g) şi 

al/n. (2) - (4), art. 117 aim . (1) lit. b), 
menţ/unea pr/vind transpunerea nonnelor 
Uniunii Europene; 

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice 

aprobată cu modificări şi L. nr. 241/2019 M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019 
completări prin 

introduce pct. 29_1 la art. 6, alin. (4 1) -
(4 8) la art. I1, alin. (11) - (16) la art. 11, 
al/n. (5) şi (6) la art. 17, aim . (7) - (9) la 
art. 24, art. 28_1, pct. 39 la art. 102 
al/n. (1), lit.y) la art. 112 al/n. (1), al/n. (5) 
la art. 112 
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27 modificări prin O.U.G. nr. 90/2017 M. Of. nr. 973/7 dec. 2017 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene 

aprobată cu completări prin L. nr. 80/2018 M. Of, nr. 276/28 mar. 2018 

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

introduce aim . (2_I) la art. 98 

modifică art. 109 aim . (4); 
abrogă art. 109 al/n. (5) - (8) şi art. 120 
alin. (2) şi (3) 

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

29 completat prin O. U. G. nr. 96/2018 M. Of. nr. 963/14 nov. 2018 
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

aprobată cu modificări şi L. nr. 93/2019 
completări prin 

M. Of. nr. 354/8 mai 2019 

30 completat prin L. nr. 349/2018 M. Of, _nr. 2/3 ian.. 2019 
Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

31 modificâri prin L. nr. 345/2018 M. Of. nr. 4/3 ian. 2019 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvemului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice 

32`modificări prin L. nr. 8/2019 M. Of, nr. 14/7 ian. 2019 ~ 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 9/2009 pentru completarea art. 103 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice 

introduce al/n. (2_2) la art. 98 

introduce aim . (8) la art. 111 

modifică art. 22 alin. (4) - (6), art. 22 al/n. 
(8) şi art. 97 al/n. (4); 
introduce lit. d) la art 22 alin. (3), alin. 
(6_i) - ('64,) la art. 22, pct. 40/a art. 102 
aim . (1) şă pct. 30 la art. 105 

aprobă O.U.G. nr. 9/2009 

..:. ~. .y .. ... „~ .. .::.n, . ... ... . .W.,. .. ---... . . ... .... .. ......... .. .. .-.- .. ....... ........0 .~ n..._, . v..... ~ 
33 modificări prin L. :nr. '13Q/2019 M. Of, nr. 575/15 iuI 20'19 modifică art. 103 alin. (2), art. 104; . n . ....... ....... ... . .. . . . .. . . ...- --- .. ... - .. - .~:v. {. ......... ....._ .......... .. ... ..... .. .. ~.. . .. .~. ._ .... ~..~ ...... ~..~.. 

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de introduce art. 104 1 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circuiaţia pe 
drumurile publice 

v:'~?: ': 'tl :::M::.; .r. ... .-. a . .: .. ::v. •.v:v: .. ...::: .... ......... ...... .... .... ..... ... . . . x . .. ......... ... .... ..+.......vn. f.n.. • . .... .. . .: .n. . .. .. nn. • ~. - .. .... ... .. ' . .... . E.A .. .. v  . -... .;v  .... .. . . . .... ..... .. . .. 

34 mod~ficar~ prin L{ nr. ~152/2019 M. Of. nr. 625/26 iu`I. 2019 
. v ■ 

, p .... ..~..... - ......_.. _ _. . ... 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor 
înmatriculate sau înregistrate în România 

aprobă cu modificări si completări O. G. nr. 
21/2014 şi modifică art. 9 al/n. (5), art. 32 
alin. (2) lit. b), art. 103 alin. (1) lit. c), art. 
106 alin. (1) lit. b), art. 118; 
introduce lit. f) la art. 102 al/n. (3), lit. d) 

şi e) la art. 103 a/in. (1); 
abrogă art. 102 alin. (1) pct. 10 
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40 rnodificari :prin L. nr. 43/2020 

41 modificări 
p:rân.:..: 

35 modificări prin O.G. nr. 11/2019 M. Of. -nr. 075/13 aug. 2019 
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvemului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice 

aprobată cu modificări şi L. nr. 43/2020 M. Of. nr. 287/6 apr. 2020 
completări prin 

36 modificări prin L. nr. 241/2019 M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2017 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

37 modificări prin L. nr. 252/2019 M. Of. nr. 1044/24 dec. .2019 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvemului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice 

38 completat prin 0  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 

39 modificări pain O U . nr. 13/2020 M. Of, nr. 102/1.1 feb, 2020 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvemului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice 

.::: . .. . .... .{ .W. :.:: .. - .._LL. . ~ .,<.. .~...~ ...... .......... .~ N.. ....-~---~ ~.~ ,~ v :.: .. x . . .. .:.... .. . ,,. . . . . . ...:. . 
M. Of. nr, 287/6 apr. 2020 .:~.: ..~. ... ..  ................ ........ tv.K ----. ....R~.: ...:...~A.y ...~... 

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2019 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

._.--._ 
.......................................................~......-............-.+v:,.nvnrvr:....vvvv-.:::.xsssststsstvvststvv::.titsvns•:.is:~:t:.ttRsnm~mvxnwM1W:CVOP000i 

modifică art. 36 a/in. (3) şi art. 106; 
introduce /it. h) la art. 100 a/in. (3), pct. 19 
la art. 101 a/in. (1), art. 106_i, art. 1062 
si pct. 6 la art. 108 a/in. (1) lit. c); 
abrogă art. 108 a/in. (1) lit, a) pct. 2 
(dispoziţiile art. 106_2 a/in. (2) se aplică 
după 60 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe). 

modifică art. 10 a/in. (1), art. 11 a/in. 
(4_7), art. 11 a/in. (11) partea introductivă, 
art. 24 a/in. (7) partea introductivă şi /it. 
a), art. 108 a/in. (1) lit, a) pct. 7 şi art. 112 
a/in. (2) şi (3); 
introduce a/in. (4_9,) la art. 11 , i a/in. (17) 
la art. 11 

modifică art. 101 a/in. (1) pct. 8; 
introduce pct. 14 la art. 100 a/in. (1) 

introduce a/in. (2_3) la art. 98 

mod f că art. 6 pct. 10, 21 şi 25, art. 12, art. 
41 a/in. (3), art. 70 a/in. (2) şi (3), art. 72 
a/in. (Ş), art. 73, art. 74 a/in. (1), art. 103 
a/in. (11), (2), (3), (5) şi (6), art. 104 a/in. 
(3), (4) şi (5), art. 104_1 a/in. (4), art. 111 
a/in. (5) şi (6), art. 118 a/in. (3) şi (5) şi 
modifică anexa nr. 1; 
modifică, la data de 12 martie 2020, art. 
100 a/in. (1) pct. 14 şi art. 101 a/in. (1) pct. 
8; 
introduce pct. 10_1 la art. 6 şi a/in. (4) $ 
(5) la art. 70; 
introduce, la data de 12 martie 2020, pct. 
20 la art. 101 a/in. (1) 

modifică art. 36 a/in. (3), art. 99 a/in. (1) 
pct. 10, art. 100 a/in. (1) pct. 9, art. 108 
a/in. (1) /it. b) pct. 5; 
introduce /it. h) la art. 100 a/in. (3), pct. 1 S 

la art. 101 şi pct. 6/a art. 108 a/in. (1) /it. c 

. .::..F......~tt. . ...:.. ... ... .................~----- -::.~ .:..... :. . .wmx .. ...... ... ..::. . ~ . ............... :S}:vtiv4•::.w.v .w:: s:.:n. . .. . 

- nr, 46/2020 : M. Of, nr 287/6 apr. 2020w n.w introduce alin. (3) la art. 25, completează .. .. .. ....._.ww .T...:., :..:......-- ---~--. . .::..~:. ~ .. ._--  ............. _ 
Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului anexa nr. 2 
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 
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42,modificări prin O.U.G. :nr. 83/2020 M. Of. nr. 448/27 mai 2020 modifică art. 32 aim . (2) lit. b), art. 118 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea unor măsuri 
în domeniul circulaţiei pe drumurile publice în contextul 
pandemiei de COVID-19 

aim . (3); 
introduce alin. (4) la art. 61 

43 modificări prin O.U~G. nr. 152/2020 M. Of. nr. 802/1 sep.. 2020 modifică art. 11_I 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăţi care 
pot fi efectuate prin intermediul Sistemului naţional electronic 
de plată online 

aprobată cu modificări prin L. nr. 271/2020 M. Of, nr. 1133/25 nov. 2020 

44 modificări prin L. nr. 271/2020 M. Of., nr. 1133/25 nou. 2020 mod f că art. 11_i aim . (9) 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 152/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în vederea extinderii categoriilor de plăţi care pot fi 
efectuate prin intermediul Sistemului naţional electronic de 
plată online 

45 rnodificări prin O.U.G. nr. 226/2020 M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020 introduce aim . (2_4) la art. 98 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene 
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L. nr. 448/2006 M. Of. nr. 1006118 dec. 2006 

Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

1:repubficare cu 
ren um erotare 

M. Of. nr. 1/3 ian. 2008 
Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap 

2 modificări prin H.G. nr. 10/2008 M. Of. nr. 20/10 ian. 2008 indexează cuantumul prestaţiilor sociale 
Hotărâre privind indexarea cuantumului prestaţiilor sociale 
prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

3 modificări prin O.U.G. nr. 86/2008 M. Of. nr. 474/27 jun. 2008 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 

aprobată cu modificări şi L. nr. 207/2009 M. Of. nr. 391/10 iun. 2009 
completări prin 

prevăzute la art. 58 alin. (4) 

modifăcă art. 27 aim . (1), art. SI alin. (6), 
art. 78 aim . (3) lit. b) 

4 modificări prin O.U.G. nr. 118/2008 M. Of. nr. 080/3 oct. 2008 nzodifică art. 13 
Ordonanţă de urgen~ă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul 
unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată 

aprobată cu completări prin L. nr. 161/2009 M. Of. nr. 322/14 mai 2009 

5 modificări prin L. nr. 161/2009 M. Of. nr. 322/14 mai 2009 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor 
drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată 

... .... .... . . ...... ...... ....... :..: :.~..w,,...::. ~~:: ._. ~.~ . ... .. ..y . .. . ... .............. .. .......... .... ..--- . 
6.modificări prin .. ~L, nr. :207/2009 M. Of nr. 391/10 iun.. 2009 

• .._.. . .._... _ .. .  ax ~: .. ....,,,. .. .:cw.:~,v .. .:::: o: ~a , , . , , . . , ... ..<„c.., . - v . u .... .. . .. ........ ... ...... . . . 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

aprobă cu completări O. U. G. nr. 118/2008 

apnobă cu mod ficări şi completări O. U. G. 
nr. 86/2008 şi modifică art. 27 alin. (1); 
introduce alin. (ii,) şi alin. (3) la art. 27, 

alin. (41)/a art. 78 

.~ ... ........ .. ... .... y .... . . ~.. ..: ~ ., ~..W ... ........ A ... - ~ _...:~~.:.. .....:..... • ~..:::r:.: 
7 'modificări prin `' O.U..G, nr. 109/2009 M. Of. nr. 689/13 oct. 2009 abf~ogă art. 26 lit a), art. 83 lit g), la data 

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii de 1 ian. 2010 
nr. 571/2003 privind Codu] fiscal 

aprobată cu modificări şi L. nr. 76/2010 M. Of. nr. 307/11 mai 2010 
completări prin 

;<......~ .:: ........................................ .~..:. ... 
$ modificări prin L. nr. 359/2009 : : :M0L nr. 799!24 nov. 2009 ' modifică art. 20 alin. (2) lit. b) 

Lege pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit, b) din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 
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9 modificări prin L. nr. 360/2009 M. Of. nr. 800/24 nov. 2009 modUică art. 26 lit. a) 
Lege pentru modificarea lit, a) a art. 26 din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

10 modificări prin L. nr. 76/2010 M. Of, nr. 307/11 mai 2010 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal 

11 modificări prin O.UG, nr. 84/2010 M. Of. nr. 654/22 sep. 2010 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

aprobată cu modificări şi L. nr. 136/2012 M. Of, nr. 505/23 iul. 2012 
completări prin 

12 modificări prin O.U..G.. nr. 124/2011 M. Of. nr. 938/30 dec. 2011 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care reglementează acordarea de beneficii de 
asistenţă socială 

aprobată cu modificări şi L. nr. 166/2012 M. Of. nr. 699/11 oct. 2012 
completări prin 

13 modificări prin L. nr. 52/2012 M. Of, nr. 185/22 mar. 2012.
Lege pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de 
călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri 

14 modificări prin L. nr. 136/2012 M. Of. nr. 505/23 iul, 2012 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 84/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

........... ... .:.. ::.... ..~.::. 
15,rnodificâri prin . •nr. 166/2012  ~ M. Of. nr. 699/11 oct.. 2012 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care reglementează acordarea de beneficii de 
asistentă socială 

.:.r: .r,..::.x..... ...::: ., ..... :.:.. ... .. ....... .. ..... •. 

16 modificări prin L. nr. 197/2012 ....:.~::.n :.:.~:..... .  .... .:::. 

aprobă cu nzodificări şi completări O. U. G. 
nr. 109/2009 

rnodifică art. 2 ali~z. (1), art. 37 a/u i. (2) şi 

(3), art. 44 partea introductivă şi lit, a), art. 
59, art. 85, art. 87 alin. (1), art. 100; 
introduce alin. (7) la art. 42, alin. (4) - (6) 
la art. 87, art. 90_i - 90_5; 
abrogă art. 90 

abrogă art. 12-14, art. 58 alin. (8) 

rnodifică art. 24 aim . (1), (3) şi (5) 

aprobă O. U. G. nr. 84/2010 şi modif ică art. 
37 aim . (2), art. 85 alin. (7) şi (9), art. 87 
alin. (1) lit, a), art. 90_1, art. 902, art. 
90_3, art. 100 alin. (1) lit. g) şi alin. (2); 
introduce alin. (‚ii,) la art. 87; 
abrogă art. 42 alin. (7), art. 87 alin. (1) lit. 
c), art. 90_4, art. 90_5 

aprobă cu modficări şi corZpletări O. U. G. 
nr. 124/2011 

. . ..... K . x.:....: ...n..:.. 
• 

M, t'Jf :nr. 75~/9 nov. 20'12 :r ~ abrogă art. 51 alin. (6) la data de 1 ... . ...... ..: ::... .......~:.x~t.~ r.. ...._... 
Lege privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale ianuarie 2013 

.. ...: .... ..... ....... .. . ... ... ... .._. .......... ... .. .. . _ .. ... ..~....v ...... ......... ............._ _ . . .v,..~.::. . ~.. ... . . :.. :._. . . .... 
17 modificări :prin ` OU.G nr. 68/2012 M. Of. nr. 778/19 nov":. 2012 rno f că art. 98 

....... :a .. - r:: .. ::. .v , .. .. : . Y  r ...~.:.~... .. .. . v~• .. ..v. .. . ........ ... -... . ,.... . ... .. :~.. . - . ...: •rm•nv. n n .. .... . , n ... .. . ..x . ... :nx~ .... 

7 7 
.. .... .. . . . .. . . ... . . . . . . V V 

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar fiscale 

aprobată prin L. nr. 273/2013 M. Of. nr. 652/23 oct. 2013 
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18 modificări prin L. nr. 2/2013 M. Of. nr. 89/12 feb.:2013 modifică art. 90_2 aim . (4) 
Lege privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor 
judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a 
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă 

19 modificări prin 

20 completat prin 

21 modificări pain 

L. nr. 273/2013 M. Of. nr. 652/23 oct. 2013 aprobă O. U. G. nr. 68/2012 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 

L. nr. 55/2014 M. Of. nr. 325/5 mai 2014 introduce lit. g) la art. 96 alin. (2) 
Lege pentru completarea alin. (2) al art. 96 din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

L. nr. 67/2014 M. Of. nr. 353/14 mai 2014 modifică art. 59 alin. (1) lit. c), 
Lege pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. introduce alin. (2) la art. 49 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

22 modificări prin O.U.G. :nr. 44/2014 M. Of. nr. 475/27 iun.. 2014 
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri 
privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă 
socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

aprobată cu modificări prin L. nr. 266/2015 M. Of. nr. 836/9 nov. 2015 

rodifică art. 101 

: 4 ........... .................... . .. .... ...: ~::,. : ... .. .. .. ~ .... . ........ ........... _v....-- -- -- -- ...... ............. ..... ... ,...x.. v ._. - ._........................ ...... . .. ,~ .~..... 
23 modificări prin H . nr. 989/2014 M. Of. nr. 811/6 nay. 2014 actualizează cuantutnul p estaţiilor sociale 

Hotărâre privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale de la art. 58 alin. (4) 
prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

24 modificări prin . nr. 193/2015 M. Of. nr. 518/13 iu:l. 20115 mo f ca art 26/it. V ..... ... .... .. ...... .. 4i • ' art • 28 7
• V 

..__ .. ...::::.. .. .. .......... ..... \........ .. .nw.v:. ..__ ::.:a:. - - - 
V //~) 

Lege pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

.. ...v.... ............ .... . .. V ... ......... ................... ....... w y~. .y_-........ ....... ._r ... :.:: _...._.. ........ . .. -- . .r~ ----..... : 
25 modificări prin v:L; :nr. 227/2015 ._: , M. Of nr 688/10 sep. 2015 xn... abrogă la 1 ianuarie 2016 art 26 

Lege privind Codul fiscal 

._.....Y; - -- .. ...... .. .. -------- - ,.. .v , x... ,. ... : .. .. r...:....:x.... ..  .. . .  . .... .. .......... ... .. . ...... .. .. : 26 modificări prin L nr. 26612015 1111. Of nr. 83619 nov. 2015 ~  :: modifică art. 101 alin. (4) 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 
recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, 
precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 
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27 modificări prin O.U.G. nr. 57/2015 M. Of. nr. 923/11 dec. 2015 abtrogă all. 29 
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

28 modificări prin O.U.G.. nr. 40/2016 M. Of. nr. 490/30 iun. 2016 
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

29 completat prin O.U.G. nr. 82/2016 M. Of. nr. 965/29 nov. 2016 
Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Statutului special al 
funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

aprobată prin L. nr. 16/2018 M. Of. nr. 35/16 ian. 2018 

modifzcă art. 90_I 

introduce art. 100_1 si art. 100_2 ('Se 
aplică de la data de 1 ianuarie 2017) 

30 modificări prin O.U.G. nr. 51/2017 M. Of, nr. 508/30 iun. 2017 naodifică art. 16, art. 17, art. 30 lit. f), art. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 32 pantea dispozitivă a alin. (1), art. 34, 
acte normative art. 35, art. 37 alin. (1) lit, a), ant. 40 aim . 

(1), ant. 42 alin. (2) şi (4), ant. 43 alin. (1) ş; 

alin. (4) lit, a) i b), art. 46 alin. (5), art. 47 
alin. (1) lit, a), art. 48 alin. (2), cap. III 
titlul secţiunii a 4-a, art. 51 alin. (5), art. 5. 
alin. (2), ant. 57, ant. 58 alin. (3) şi alin. (6) 
lit, a), art. 59 partea dispozitivă a alin. (1), 
art. 62 alin. (4), art. 71 alin. (1) lit. c), art. 
78 a/in. (5), ant. 81 alin. (3), art. 85 a/in. 
(5), art. 87 alin. (5) şi (6), ant. 90_1 alin. 
(1), art. 92 alin. (7), ant. 94 alin. (3), art. 96 
alin. (4), art. 98 alin. (1), art. 99 alin. (2), 
art. 100 alin. (1) /it. c) şi alin. (3); 
introduce alin. (5_I) - (54)/a art. 51, 

alin. (3) la art. 69, art. 86_1, art. 94_1, art. 
942, lit. c_I) la art. 100 alin. (1) şi alin. 
(3_I) la art. 100; . 
abrogă ant. 58 alin. (7) ant. 90_2 alin. (1) 
lit.b) şi art. 902 alin. (2) lit, a) 

.. .. - .. ...~ .:: ... ..... .. .:.::....: :..... .. .... .. -. ~. W ... .- - - .. .. .-... . - - .. _ Y. . . ~.- , u. ... .. ....~.. . :.~::, 
31.modificări prin : O U G. nr. 51/2017 : M. C~f. nr. 508/30 iun.. .2017~ mo f că, la 1 ian. 2019, art. 57 alzn. (2) şi-- --- ------ ~.... . ..~. . --- . ... . .. .. .-- :_. ... - . .. .r.~ ~.~.. . .. .... . . :. ....... ~. . ~ ~ .. . di ă ' ' 

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor art. 58 alin. (10) şi (11); 
acte normative 

în tot cuprinsul /egii, sintagmele „planului 
de recuperare " şi „planul de recuperane " 
se înlocuiesc cu sintagmele „planului de 
abilitare-reabilitare " şi „planul de 
abilitare-reabilitare "; 

în tot cuprinsul legii, sintagmele 
„Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap " şi „Autonităţii Naţionale 

pentru Persoanele cu Handicap " se 
înlocuiesc Cu sintagme/e „Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu 
Dizabilităti" si „Autorităţii Naţionale 

pentru Persoanele cu Dizabilităti ". 
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32 modif'rcări prin O.U.G. nr. 60/2017 M. Of. nr. 648/7 aug. 2017 la 1 ian. 2018, modifică art. 58 aim . (4), (5) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

şi (13) 

33 modificări prin O.U#G, nr. 60/2017 M. Of. nr, 648/7 aug. 2017 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

34 rnodificări prin O.U.G. nr. 60/2017 M. Of. nr. 648/7 aug. 2017 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

35 modificărl prin O..U.G. nr. 90/2017 M. Of. nr. 978/7 dec. 2017 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene 

aprobată cu completări prin L. nr. 80/2018 M. Of. nr. 276/28 mar. 2018 

36:modificări prin L. nr. 16/2018 M. Of. nr. 35/16 ian. 2018 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernu lui 
nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei 
publice specifice de inspector social şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

37 modificări prin O.U.G. nr. 69/2018 M. Of. nr. 625/19 iu[, 2018 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

... r ............... ...... ..:. . ...ti.::::.::: ~.a,...~. 

la 1 iul. 2018, modifică art. 58 alir2. (4), (5) 
şi (13) 

la 1 sep. 2017, rnod fică art. 78 alitz. (3), 
art. 81 aim . (2) lit. b); 

introduce alin. (6) la art. 78; 

abrogă art. 78 aim . (4_I) 

modifăcă art. 40 alin. (1) şi art. 51 alin. 
(5 2) 

aprobă O. U. G. nr. 82/2016 

modifică art. 46, art. 51, art. 90 1, art. 99 
alin. (1) şi art. 100 aim . (1) lit. b) şi f); 
introduce pct. 23_1 la art. 5, alin. (3) şi (4) 
la art. 7, aim . (6_I) la art. 24, aim . (1_I) la 
art. 45, art. 47_i si lit. a_I) la art. 90_2 
alin. (1) 

38 modificări prin .. O.U.G.. nr. 9/2019 M. O..f. nr. 148/22 feb.. 2019 M modifică art. 58 alin. (1) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi 
pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 

aprobată cu modificări prin L. nr. 14/2020 M. Of, nr. 22/14 ian. 2020 

Consiliul Legislutiv - fniereurz, 17 februari Pug. 5din 6 



39 modificări prin L. nr. 145/2020 

40 modificări grin 

41 modificări prin 

M. Of. nr. 648/22 iul. 2020 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor Cu 
handicap 

L. nr. 193/2020 ' M. Of, nr. 767/21 aug. 2020 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap 

D.C.C. nr. 906/2020 M. Of. nr. .79/25 ian. 2021 
Decizia nr. 906 din 16 decembrie 2020 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1, 2 şi 4 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

nodifzcă art. 3 /it. 1) sip), art. 5 pct. 4, 5 şi 
29, art. 16 alin. (2) lit. e), art. 18 alin. (1) 
/it. b), art. 19 lit. e), art. 22, art. 24 alin. (1) 
şi (3), art. 75 alin. (2) lit. e) $ art. 100 alin. 
(1), (2), (3_I) şi (4); 
introduce alin. (2) la art. 10, a/in. (5_1) la 
art. 16, aim . (3) la art. 17, a/in. (9) la art. 
24, alin. (ii) şi (12)/a art. 78, alin. 
(1_I) la art. 81, art. 92_1 şi lit. h) la art. 96 
alin. (2) 

nodifică art. 24 a/in. (9), art. 78 aim . (3); 
introduce alin. (10) şi (11) la art. 24 şi /it. 

c) la art. 81 a/in. (2) 

admite excep;ia de neconst. $ suspendă 

pentru 45 de zile art. I pct. 1,2 psi 4 din 
O. U. G. nr. 60/2017- czc ref la art. 78 alin. 
(3) $i (4_I) şi art. 81 alin. (2) /it. b) din L. 
nr. 448/2006-(termenul se zrnplineşte la 
data de 5 martie 2021) după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie 
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