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AVIZ
referitor la proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Analizând proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, transmis de Secretariatul 

General al Guvernului cu adresa nr, 472 din 16.09.2022 şi înregistrat la 

Consiliul Legislativ cu nr. D1061/16.09.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată 

şi al art. 33 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu

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

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare.
Intervenţiile legislative vizează, printre altele, stabilirea unor 

măsuri subsecvente referitoare la implementarea corectă a sistemului 

privind răspunderea extinsă a producătorului, în acord cu prevederile 

Legii nr. 249/2015 privind gestionarea deşeurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, actualizarea unora dintre contribuţiile 

financiare în ceea ce priveşte deşeurile de echipamente electrice şi 
electronice, stabilirea unor exceptări de la plata ecotaxei pentru pungile 

destinate uzului casnic, precum şi stabilirea unor sancţiuni aplicabile în 

cazul nerespectării unor obligaţii referitoare la inscripţionarea pungilor 

de uz casnic.



2. Relevăm faptul că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul 

Legislativ nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative 

preconizate.
3. Semnalăm că prezentul proiect reprezintă forma refăcută a 

proiectului Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 

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

mediu, transmis de Secretariatul General al Guvernului cu adresa 

nr. 469 din 15.09.2022, pentru care a fost emis avizul favorabil cu 

observaţii şi propuneri nr. 1040/15.09.2022.
4. Având în vedere faptul că, la redactarea prezentului proiect, 

observaţiile şi propunerile formulate în avizul menţionat au fost însuşite 

parţial, le reiterăm pe cele nepreluate.
5. Semnalăm că termenul de intrare în vigoare a prevederilor art. 9 

alin. (1) lit. d), q), şi v), art. 10 alin. (2) şi art. 15 alin. (8) - (10) din 

Ordonanţa de urgenţă nr. 196/2005, preconizate la art. II, III şi V, 
respectiv „1 ianuarie 2023”, nu justifică urgenţa adoptării 

prezentului proiect sub forma ordonanţei de urgenţă.
De asemenea, nici termenele de 1 ianuarie 2023, respectiv 1 ianuarie 

2024, prevăzute la art. I pct. 14 şi 19, nu justifică urgenţa adoptării 

prezentului proiect.
6. La preambul, la al doisprezecelea paragraf, precizăm că 

sintagmele „complexitatea activităţilor desfăşurate în cadrul instituţiei” 

şi „salarizarea corespunzătoare a personalului din cadrul instituţiei” nu 

sunt suficient de clare, fiind necesară menţionarea instituţiei în cauză, 
precum şi dezvoltarea expresiei „salarizarea corespunzătoare”.

7. La art. I, formulăm următoarele observaţii:
7.1. La pct. 4, referitor la textul propus pentru art. 4 alin. (7), 

având în vedere că, potrivit art. 3 alin. (1) din actul normativ de bază, 
Administraţia Fondului pentru Mediu va fi denumită în continuare 

„Administraţia Fondului”, este necesară utilizarea acestei forme în 

toate menţiunile ulterioare.
7.2. La pct. 5, referitor la textul propus pentru art. 4 alin. (8*), 

menţionăm că, în prezent, numărul maxim de posturi este 

reglementat la art. 10 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 1/2006, cu modificările şi completările 

ulterioare.
Prin urmare, în lipsa unei abrogări exprese a respectivei dispoziţii 

din actul normativ mai sus menţionat, adoptarea măsurii preconizate la
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pct. 4 ar conduce la un paralelism legislativ, fapt neagreat de normele 

de tehnică legislativă.
Pe de altă parte, semnalăm că această măsură nu ar trebui integrată 

în cuprinsul actului normativ de bază, ci ar trebui prevăzută ca 

intervenţie legislativă de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1/2006, 
cu modificările şi completările ulterioare.

7.3. La pct. 6, în ceea ce priveşte norma preconizată pentru art. 4 

alin. (9^), precizăm că instituirea unei astfel de soluţii legislative este 

susceptibilă de a încălca principiul egalităţii în drepturi, consacrat de 

dispoziţiile art.l6 alin. (1) din Constituţia României, republicată, 
potrivit cărora cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, 
fără privilegii şi fără discriminări.

Semnalăm că, în actuala redactare, norma este susceptibilă de a 

crea o situaţie de discriminare între categoriile socio-profesionale 

aflate în aceeaşi situaţie, respectiv personalul din administraţia 

publică centrală de specialitate.
Referitor la textul propus pentru art. 4 alin. (9^), semnalăm că 

majorarea salariului de bază, preconizată la alin. (9‘) din acelaşi articol, 
nu poate fi acordată „în baza criteriilor stabilite prin procedură aprobată 

la nivelul Administraţiei Fondului”, întrucât, potrivit art. 73 alin. (3) 

lit. p) din Constituţia României, republicată, regimul general 

privind raporturile de muncă, sindicatele, patronatele şi protecţia 

socială se reglementează prin lege organică.
Prin urmare, se impune revederea şi reconsiderarea textului, 

pentru a fi în acord cu dispoziţii constituţionale.
7.4. La pct. 7, în ceea ce priveşte norma preconizată pentru art. 6 

alin. (1), semnalăm că sintagma „conducătorii direcţiilor şi ai direcţiilor 

generale ale acesteia” nu este clară şi poate genera confuzii în aplicarea 

actului normativ, întrucât nu se înţelege despre ce direcţii este vorba.
Prin urmare, este necesară revederea şi reformularea 

corespunzătoare a textului.
7.5. La pct. 20, la textul propus pentru art. 12^ alin. (4) lit. b), 

menţionăm că formularea „pentru produsele introduse pe piaţa 

naţională pentru care a constituit garanţia şi rămase negestionate, pentru 

fiecare categorie de deşeuri de echipamente electrice şi electronice” nu 

este suficient de clară şi poate genera confuzii în aplicarea actului 

normativ, fiind necesară revederea şi reformularea corespunzătoare a 

textului.
7.6. La pct. 21, în ceea ce priveşte textul propus pentru art. 13 

alin. (5^), menţionăm că sintagma „aplicându-se prevederile legislaţiei
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în vigoare privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare” este prea generală, fiind necesară indicarea actelor 

normative avute în vedere.
7.7. La pct. 22, referitor la textul propus pentru art. 13^ alin. (5), 

pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, este necesar ca 

norma de trimitere „în baza prevederilor alin. (3) al art. 13* din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului privind Fondul pentru mediu 

nr. 196/2005” să fie înlocuită cu expresia „potrivit prevederilor 

alin. (3)”.
7.8. La pct. 24, la textul propus pentru art. 15 alin. (10), este 

necesară reanalizarea şi reformularea, în funcţie de intenţia de 

reglementare, a expresiei „altfel decât cele prevăzute la art. 9 alin. (1) 

lit. q)”, întrucât în redactarea propusă aceasta nu este suficient de clară.
în acest context, precizăm şi faptul că art. 9 alin. (1) lit. q) prevede 

că respectivele pungi trebuie inscripţionate cu sintagma „pungi de uz 

casnic” şi nu cu mai multe informaţii, aşa cum rezultă din norma 

propusă pentru art. 15 alin. (10), astfel încât textul trebuie reanalizat şi 
sub acest aspect.

La alin. (12), pentru rigoarea reglementării, expresia „se 

sancţionează cu amendă” trebuie înlocuită cu sintagma „se 

sancţionează, prin derogare de la dispoziţiile art. 8 alin. (2) lit. a) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 180/2002, modificările şi completările ulterioare, cucu
amendă”.

8. La art. V, pentru precizia normei de trimitere, este necesară 

inserarea sintagmei „din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şl completările 

ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta 

ordonanţă de urgenţă”, după expresia „prevăzute la art. 11 alin. (2"*)”.
Această observaţie este valabilă şi pentru art. VI.

Bucureşti
Nr. 1043/16.09.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005O.U.G. nr. 196/2005

Ordonanţă de urgenţă privind Fondul pentru mediu
aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 105/2006
Obiectivul anual aferent contribuţiei prevăzute ia art. 9 aiin. (1) iit. p) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuiui nr. 196/2005 privind 
Fondui pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificăriie şi completăriie ulterioare, se 
apiică începând cu anul 2022. (O.U.G. nr. 136/2021 - M. Of. nr. 393/8 mai 2006)

M. Of. nr. 393/8 mai 2006

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

modificări prin L. nr. 105/20061 modifică art. 5 alin. (1). (2) şi (4). art. 9 
alin. (1) Ut. h). d). e). f) şi j). art. 10 alin.
(5) şi (6). art. 11 alin. (!) şi (2). art. 13 
alin. (5) şi (6). titlul anexei nr. 1: 
introduce alin. (5) la art. 5. alin. (6_l) la 

art. 13:
abrogă art. 6 alin. (2). art. 9 alin. (1) Ut. g) 

şih)

2 aprobată cu 
modificări şi 
completări prin

L. nr. 105/2006
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

M. Of. r\f. 393/8 mai 2006

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

modifică art. 9 alin. (1) Ut. b). art. 11 alin.
0)

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

introduce art. 2 1

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

5 modificări prin O.G. nr. 25/2008 M.Of. nr. 628/29 aug. 2008 modifică art. 1, art. 5 alin. (1) Ut. a) şi d). 
art.5 alin. (3) Ut. d). art. 6 alin. (3) Ut. a) şiOrdonanţă pentru modiftcarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentnj mediu art. 9 alin. (1) Ut. a) şi d). art. 11 alin.

(l) şi (2). art. 12 alin. (2). ari. 13 alin. (4). 
art. 13 alin. (9). art. 15 alin. (2). art. 16 
alin. (1):

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

(3) Ut. h) şi c)

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

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

aprobă cu modificări O.U.G. nr. 37/2008
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7 modificări prin L. nr. 329/2009 M. Of. nr. 761/9 nov. 2009
Lege privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 
afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

modifică art. 3 oliii. (3) Iii. b) şi c). art. 5 
alin. (I) şi (3). art. 6 alin. (3), ari. 13. an. 
13 I

8 modificări prin M.Of. nr. 192/26 mar. 2010O.U.G. nr. 15/2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu

modifică art. 13 alin. (2)

aprobată cu modificări prin L. nr. 167/2010 M. Of.nr. 504/20 iul. 2010

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

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 15/2010 şi modifică art. I. art. 3 alin. 
(3). art. 4 alin. (1) şi (6), aii. 5 alin. (1) şi 
(3), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 9 alin. 
(1) Iii. a), d). e),J). i) şi l). art. 10 alin. (2) 
şi (3). art. 11 alin. (I), (2) şi (4). art. 12 
alin. (2) şi (3). art. 13. art. 15 alin. (2). art. 
îâalin. (I). art. 17. art. 19: 
introduce alin. (4_]) şi (4_2) la art. 4, lit. 
P)- <l)- 0 4I ^ (1), art. 9_1.
alin. (4_1). (4_2) şi (7) la an. 10. alin.
(2_1) la art. 11. alin. (3) şi (4) la art. 15. 
alin. (3) la an. 16. anexele nr. 3 şi 4; 
abrogă art. 3 alin. (2). art. 10 alin. (1), (4) 
şi (6). art. 13^1:
abrogă O.G. nr. 25/2008 cu excepţia ari. 
unic pct. 7 referitor la modificarea art. 9 
alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 196/2005. 
care produce efecte până la data de 31 dec. 
2010

Dispune republicarea cu renumerotare

10 modificări prin L. nr. 179/2010 ■M. Of. nr. 695/18 oct. 2010
Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

respinge O.G. nr. 25/2008

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

aprobată prin L.nr. 64/2011

M. Of. nr. 862/22 dec. 2010 modifică art. 9 alin. (1) lit. d). art. 11 alin. 
(4). an. 12 alin. (1) * (3), art. 13 alin. (4) şi
(5):
introduce lit. ş) la art. 9 alin. (1). alin. 
(2_2) şi (5) la art. 11. alin. (3J) şi (3_2) 
la art. 12, lit. v) la art. 13 alin. (1). alin. 
(5_1) la an. 13: 
înlocuieşte anexa nr. 3
Dispune republicarea cu renumerotare

M. Of. nr. 329/12 mai 2011

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

aprobă O.U.G. nr. 115/2010
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13 modificări prin M. Of. nr. 637/6 sep. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative 
în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de 
stimulente pentru personalul din sectorul bugetar

aprobată prin L.nr, 17/2012

O.U.G. nr. 71/2011 abrogă art. 12 alin. (5), (6) şi (7)

M. Of. nr. 20/10 ian, 2012

14 modificări prin M. Of. nr. 553/30 aug. 2013
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

aprobată cu modificări şi L. nr. 384/2013 
completări prin

O.G. nr. 31/2013 modifică arî. 1. art. 4, art. 5 alin. (1) Ut. d), 
art. 9 alin. (1) Ut. c). d). p), r) şi s). art. 10 
alin. (2) şi (3), art. W alin. (7). art. 11 alin. 
(î), (2) şi (2_2), art. 13 alin. (1) Ut. c), e), 
l) - n), p) şi r). ari. 13 alin. (3). (4) şi (5), 
ari. 15 alin. (2), ari. 16 alin. (1) lil. a), ari.

M. Of. nr, 9/8 ian, 2014

19:

introduce Ut. g) şi h) la art. 3 alin. (3), alin. 
(4) la ari. 3, Ut. t), l), u) şi v) la art. 9 alin. 
(1). alin. (5_1) la art. 10. Ut. m’), x), y) şi z) 
la art. 13 alin. (1), alin. (2_1) -■ (2_4) la art. 
13. alin. (4_1) la art. 13, alin. (5_2) şi 
(5_3) la art. 13;

abrogă anexa nr. 4 la 1 ianuarie 2014;

înlocuieşte anexele nr. 2 şi 3;

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

15 modificări prin M. Of. nr. 9/8 ian. 2014L. nr. 384/2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr, 196/2005 privind Fondul pentru mediu

aprobă O.G. nr. 31/2013 şi modifică art. 
13 alin. (1) partea introductivă, art. 14 
alin. (1). anexa nr. 2

16 .modificări prin O.U.G. nr. 39/2016
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. 489/30 iun. 2016 modifică art. 3 alin. (3) Ut. h), art. 5 alin.
(1) Ut. d), art. 9 alin. (1) Ut. a), p). ş) şi v). 
art. 9_1, art. 10 alin. (2) şi (3), ari. 11 alin.
(2) şi (2_2), art. 12 alin. (l) - (3) , art. 13 
alin. (1) Ut. p), u) şi x), art. 13 alin. (2), (4) 
şi (5), art. 14 alin. (1), art. 17; 
introduce Ut. i)-m) la art. 3 alin. (3), Ut.

'}') 9 alin. (1), alin. (3_1) - (3_4)
la art. 10, alin. (2_3) la art. 11. alin. (4_1) 
la art. 12. Ut. aa) şi bb) la art. 13 alin. (1), 
alin. (1_1) la art. 13, alin. (8_1) la art. 13, 
anexa nr. 5;
abrogă art. 13 alin. (1) Ut. z)

M, Of. nr. 361/26 apr. 2018

completat prin L. nr. 232/2016 M. Of. nr. 972/5 dec. 201617 introduce Ut. a_l) la an. 9 alin. (1)
Lege privind industria naţională de apărare, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative
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18 rectificare M. Of. nr. 120/13 feb. 2017 rectifică anexa nr. 5
RECTIFICARE

19 modificări prin O.U.G. nr. 48/2017 M.Of. nr. 506/30 iun. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu

aprobată cu modificări şi L. nr. 143/2018 
completări prin

modifică ari. 7. art. 9 alin. (1) Ut. p). art. 
19. modifică şi înlocuieşte anexa nr. 2;

M. Of. nr. 530/27 iun. 2018 introduce anexa nr.6:

laxele prevăzute la ari. 9 alin. (!) Ui. c) se 
suspendă până la ] ianuarie 2019

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

L. nr. 96/2018 aprobă O.U.G. nr. 39/2016

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

M. Of. nr. 530/27 iun. 2018 modifică art. 9 alin. (1) Ut. d). p). v). şi 
x), art. 11 alin. (1) şi anexa nr. 6: 
introduce alin. (1_1) la art. 11 şi Ut. cc) la 
art. 13 alin. (1)

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

aprobată cu modificări şi L. nr. 31/2019 
completări prin

O.U.G. nr. 74/2018 modifică art. 9 alin. (1) Ut. c). anexa nr. 2; 
introduce alin. (2_1) la ari. 10. alin. (2_5) 
la art. 13

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

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

L. nr. 31/2019 aprobă cu modificări şi completări O. U.G. 
nr. 74/2018 şi modifică art. 9 alin. (1) Ut. 
c), titlul anexei nr. 2; 
introduce Ut. dd) la art. 13 alin. (1)

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

M.Of. nr. 543/2 iul. 2019 modifică art. 3 alin. (3) Ut. d). g) şi I). art.
7. art. 8 alin. (2). art. 9 alin. (1) Ut. a). I). p) 
şi q). art. 9 alin. (1) Ut. u). art. 11 alin. 
(2_2), art. 12 alin. (3_1), art. 13 alin. (4) şi 
(5). art. 16 alin. (1) Ut. a); 
modifică şi înlocuieşte anexa nr. 3; 
introduce Ut. n) la art. 3 alin. (3), alin. (5) 
şi (6) la an. 3. Ut. v_l) la art. 9 alin. (1), 
alin. (2_2) la art. 10, alin. {3_5) la an. 10. 
alin. (SJ şi (9) la art. 10. alin. (3_3) la art. 
12. Ut. ce) la art. 13 alin. (1). alin. (2_6) la 
art. 13, alin. (7_1) la art. 13. alin. (9_1) şi 
(9_2) la an. 13 şi alin. (5) la art. 15: 
abrogă an. 9 alin. (1) Ut. r) şi art. 13 alin.

(9)
Dispune republicarea cu renumerotare
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25 modificări prin O.U.G. nr. 108/2021 M.Of. nr. 939/1 oct. 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu

modifică ari. 4 alin. (8) şi art. 13 alin. (4); 
introduce Ut. ff la art. 13 alin. (1)

Dispune republicarea cu renumerotare

26 modificări prin O.U.G. nr. 136/2021 M.Of. nr. 1241/29 dec. 2021 modifică şi înlocuieşte anexa nr. 6
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea anexei nr. 6 la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu

Dispune republicarea cu renumerotare
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...
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M. Of. nr. 253/16 apr. 2015 

Ordonanţă de urgenţă privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

O.U.G. nr. 5/2015

1 modificări prin O.U.G. nr. 44/2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr, 5/2015 privind 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice

M. Of. nr. 509/24 iun. 2019 modifică ari. 12. art. 20. an. 22 alin. (I). 
art. 27 alin. (3). an. 36 alin. (3). ari. 38 
alin. (9), anexa nr. 5 şi anexa nr. 9; 
introduce Ut. d) la arî. 9 alin. (l) şi ari. 
32 J

2 modificări prin O.U.G. nr. 93/2020 M. Of. nr. 483/5 iun. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 
38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice

modifică arî. 38 alin. (10) - (J2) ; 
introduce alin. (13) la art. 38

3 modificări prin O.U.G. nr. 92/2021 M. Of. nr. 820/26 aug. 2021 
Ordonanţă de urgenţă privind regimul deşeurilor

abrogă ari. 25 alin. (7). la data intrării în 
vigoare a ordinului prevăzut la art. 12 alin.
(15)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 809/30 oct. 2015L.nr. 249/2015
Lege privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

promulgată prin D. nr. 783/2015 M. Of. nr. 809/30 oct. 2015
Decret pentru promulgarea Legii privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

1

2 rectificare M.Of. nr. 869/20 nov. 2015 rectifică anexa nr. 4
RECTIFICARE

3 modificări prin M.Of. nr. 489/30 iun. 2016O.U.G. nr. 38/2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor 
şi a deşeurilor de ambalaje

modifică art. IS alin. (2). ari. J 6 alin. (2) 
Ut. a), art. 26 alin. (l) lit.j) pct. l, art. 26 
alin. (4):

M. Of. nr. 446/27 apr. 2021respinsă prin L. nr. 99/2021 introduce alin. (5_J) la art. J6:

abrogă art. 16 alin. (12), art. !8 alin. (2). 
art. 26 alin. (5)

modificări prin M. Of. nr. 311/10 apr. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor 
de ambalaje

L. nr. 87/2018 modifică art. J3. art. 16 alin. (J) partea 
introductivă şi Ut. c). art. 26 alin. (J) Ut. c). 
d) şif):
introduce alin. (3) şi (4) la art. 5. alin. (3) 

la art. 9, alin. (6) la art. 17, Ut. e) la art.
2J. alin. (2) la art. 21: 
completează anexa

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

aprobată cu modificări şi L. nr. 31/2019 
completări prin

O.U.G. nr. 74/2018 modifică art. 9 alin. (]). art. 10, art. JJ, 
art. ]3 alin. (J), an. 16. art. 17. art. 20, art. 
2} alin. (J). art. 26. art. 27; 
modifică şi înlocuieşte anexa nr. ];

introduce anexele nr. 5 şi 6M. Of. nr. 37/14 ian. 2019

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

aprobă cu modificări şi completări O. V. G. 
nr. 74/20)8 şi modifică art. 10 alin. (2). 
alin. (4) Ut. h) şi alin. (5). art. IJ, art. 16 
alin. (7) Ut. b) şi c). art. 16 alin. (9) Ut.fi- 
h), art. 17 alin. ()), art. 20 alin. (2) Ut. a), 
art. 20 alin. (8) şi (JO). anexele nr. 5 şi 6: 
introduce Ut. d) la art. 16 alin. (7). Ut. e) şi 
f) la art. 20 alin. (5), art. 20 alin. (8) şi (10)

t modificări prin 'M. Of. nr. 543/2 iul. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a 
ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

O.U.G. nr. 50/2019 modifică art. 20 alin. (2) Ut. c). art. 20 alin. 
(4) şi (7) şi art. 26 alin. (3); 
modifică şi înlocuieşte anexa nr. 5: 
introduce Ut. a_l) la art. 16 alin. (9). alin. 
(7J) şi (7J) la art. 20 şi alin. (3J) la art.
26
Dispune republicarea cu renumerotare
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8 modificări prin L. nr. 99/2021 M. Of. nr. 446/27 apr. 2021
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 38/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr, 
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje

respinge O.U.G. nr. 38/2016

9 modificări prin O.G. nr. 1/2021 M. Of. nr. 785/16 aug. 2021 modifică art. 4, ari. 7 alin. (I) lil. b), ari.
15, art. 17 alin. (5) - (7), art. 18 alin. (1) şi 

249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a art. 19, ari. 30, anexa nr. 2; modifică şi
deşeurilor de ambalaje

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.

înlocuieşie anexa nr. 4; modifică şi 
completează anexa nr. 5; 
introduce alin. (1_1) şi (1_2) la art. 7, art. 

15_1 - art. 15J5, alin. (8) - (10) la art. 17, 
anexa nr. 7
Dispune republicarea cu renumerotare
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 794/18 aug. 2021O.G. nr. 2/2021
Ordonanţă privind depozitarea deşeurilor
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 522/2 aug. 2007

Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi 
al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri

H.G. nr. 788/2007

1 modificări prin H.G. nr. 1453/2008 M. Of. nr. 783/24 nov. 2008
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru 
aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al 
Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri

introduce Ut. e) la art. 4; 
abrogă art. 8

2 modificări prin M.Of. nr. 19/11 ian. 2014H.G. nr. 1168/2013 modifică art. 3, art. 6, art. 7, art. 9; 
introduce art. 3_}, art. 7_1, anexa; 
abrogă art. 4

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru 
aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al 
Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri

Dispune republicarea cu renumerotare

3 modificări prin H.G. nr. 1265/2021 M. Of. nr. 1205/20 dec. 2021 modifică art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1). art. 
9 (la data de 20 ianuarie 2022) şi art. 10 
(la dala de 20 ianuarie 2022); 
introduce alin. (1_1)-(1_5) la art. 6, alin. 
(1_1) şi (1_2) la art. 7, art. 1 J2 şi art. 10_]; 
abrogă ari. 2, art. 3_1 şi ari. 6 alin. (2)
Dispune republicarea cu renumerotare

Dispoziţiile art. I pct. 9 şi 10 intră in vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial 
al României, Partea I,

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru 
aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al 
Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 853/20 dec. 2010L. nr. 255/2010
Lege privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local

promulgată prin D. nr. 1216/2010 M. Of. nr. 853/20 dec. 2010
Decret pentru promulgarea Legii privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local

1

2 modificări prin L. nr. 90/2011 M.Of. nr. 407/9 iun. 2011
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean 
şi local

modifică ari. 2 alin. (!) partea 
introductivă, ari. 5 alin. (3). art. 6 alin. (2), 
an. 1. art. 8 alin. (2). art. 9 alin. (]). art. 11 
alin. (2), art. 16 alin. (1); 
introduce Ut. e) la ari. 35

3 modificări prin L. nr. 205/2011
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean 
şi local

M. Of. nr. 813/17 nov. 2011 modifică art. J. art. 2 alin. (l) Ut. d) şi e) şi 
alin. (3) Ut. d) şi e). art. 8 alin. (2). art. 9 
alin. (I)şi (3). art. 28 alin. (1). alin. (3), 
ari. 31;
introduce Ut. h) la art. 2 alin. (J). alin. 
(2_!) la art. 6, alin. (2_J) şi (2_2) la art. 8. 
alin. (J_J) la art. 28

modificări prin L nr. 71/2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în 
cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea 
unor acte normative

.M. Of. nr. 171/29 mar. 2013 aprobă O.V.G. nr. 96/2012 şi modifică art. 
2 alin. (3) Ut. a), art. 25 alin. (2). art. 33

5 modificări prin L. nr. 220/2013
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean 
şi local

M.Of. nr. 408/5 iul. 2013 modifică art. 1. art. 2 alin. (1) Ut. d). art. 2 
alin. (3) Ut. d). art. 25 alin. (2). art. 33; 
introduce Ut. d_l) şi d_2) la art. 2 alin. (3)

Dispune republicarea cu renumerotare

6 completat prin M. Of. nr. 438/18 iul. 2013
Lege pentru completarea art. 13 din Legea nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţionai, judeţean 
şi locai, şi pentru completarea art. 56 din Legea nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

L. nr. 229/2013 introduce alin. (3) şi (4) la art. 13

t modificări prin M. Of. nr. 113/14 feb. 2014O.U.G. nr. 6/2014
Ordonanţă de urgenţă 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

aprobată cu modificări şi L. nr. 117/2014 
completări prin

modifică art. 2 alin. (3) Ut. d_l)

M. Of. nr. 527/16 iul. 2014
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8 modificări prin O.U.G. nr. 86/2014 M. Of. nr. 920/17 dec. 2014
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 174/2015 
completări prin

modifică ari. 2 a/in. (3) lii.a) partea 
introductivă şi Ut. d) şi d_I): 
abrogă O.U.G. nr. 6/2014

M. Of. nr. 475/30 iun. 2015

9 modificări prin L. nr. 174/2015 M. Of. nr. 475/30 iun. 2015
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

aprobă O. V.G. nr. 86/20J 4 şi modifică art. 
1. art. 2 alin. (1) Iii. e), art. 2 alin. (3) Ut. d) 
şi dj):
introduce Ut. i) şi j) la art. 2 alin. (1). Ut. 
d_3) şi d_4) la art. 2 alin. (3)

10 admisă excepţie D.C.C. nr. 380/2015 
de neconst. prin

,M. Of. nr. 527/15 iul. 2015
Decizia nr. 380 din 26 mai 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) din Legea 
nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, 
judeţean şi local, raportate la sintagma "la data întocmirii 
raportului de expertiză" cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) 
din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de 
utilitate publică

art. 22 alin. (3). raportate la sintagma "la 
data întocmirii raportului de expertiză" 
cuprinsă în dispoziţiile art. 26 alin. (2) din 
Legea nr. 33/1994 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică

11 modificări prin M. Of. nr. 758/28 sep. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind reorganizarea Companiei 
Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - 
S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - 
S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 50/2021 
completări prin

O.U.G. nr. 55/2016 modifică ari. 2 alin. (3) Ut. a)

M. Of. nr. 315/29 mar. 2021

12 admisă excepţie D.C.C. nr. 67/2017 
ide neconst. prin

M. Of. nr. 581/20 iul. 2017
Decizia nr. 67 din 21 februarie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 
255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, 
judeţean şl local

constată că soluţia legislativă cuprinsă în 
art. 14 din Legea nr. 255/2010, potrivit 
căreia scoaterea, definitivă ori temporară, 
din fondul forestier naţional a terenurilor 
necesare pentru obiectivele de interes 
naţional, judeţean şi local se exceptează de 
la plata despăgubirilor prevăzute de art. 41 
alin. (1) Ui. b)-d) şi art. 42 alin. (1) Ut. b)~ 
d) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, 
cuvenite persoanelor fizice şi persoanelor 
juridice private, este neconstiluţională
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^13 modificări prin L. nr. 233/2018 M. Of. nr. 706/14 aug. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr, 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean 
şi local

modifică arî. 1, arî. 2 alin. (1) lit. h) şi i) şi 
alin. (3) lit. c), d_3) şi e), art. 8 alin. (2) şi 
(2_J). art. 9 alin. (5). art. 11 alin. (7), art. 
12 alin. (4), ari. 19 aţin. (11), art. 22. art. 
24 alin. (2) - (4), art. 25 alin. (2), art. 26, 
aii. 28 alin. (I), art. 33:

introduce lit. k) - q) la an. 2 alin. (1). lit. 
d_5) - d_8) la art. 2 alin. (3), alin. (4) şi (5) 
la ari. 5, alin. (3_1) - (3_6). alin. (5_1) şi 
alin. (8) la art. 9, alin. (6_I) - (6_7) la art. 
11. alin. (2) şi (3) la art. 14, alin. (5) la art. 
28, alin. (2) - (4) la art. 32:

abrogă art. 12 alin. (2): 
în tot cuprin.^u! legii, .sintagma "în zona 

centrală a municipiului Bucureşti, 
delimitată în condiţiile legii" se înlocuieşte 
cu sintagma "în municipiul Bucureşti".

Dispune republicarea cu renumerotare

modificări prin O.U.G. nr. 99/2018 M. Of. nr. 981/20 nov. 201814 în cuprinsul art. 1, sintagma „lucrări de 
interes public local de construcţie, 
reabilitare, modernizare şi reconversie 
funcţională, pentru construcţii 
administrative, sociale şi culturale. în 
municipiul Bucureşti, inclusiv pentru 
infrastructura aferentă acestora ” se 
înlocuieşte cu
sintagma „lucrări de interes public local de 
construcţie, reabilitare, modernizare şi 
reconversie funcţională, pentru construcţii 
administrative, sociale, culturale, de 
sănătate,învăţământ şi sport, inclusiv 
pentru infrastructura aferentă acestora 
modifică art. 2 alin. (1) lit.j) şi q) şi ari. 2 
alin. (3) lit. d_4)

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, Judeţean 
şi local

15 modificări prin L.nr. 22/2019 M.Of. nr. 28/10 ian. 2019 modifcă art. 1;
introduce lit. d_l) la art. 2 alin. (1), lit. 

d_9) la art. 2 alin. (3)
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional. Judeţean 
şi local

16 modificări prin L. nr. 144/2019 M.Of. nr. 595/19 iul. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean 
şi local

modifică art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a) şi k), 
art. 2 alin. (2), art. 2 alin. (3) lit. e). art. 9 
alin. (5) şi arî. 11 alin. (6_1) şi (6_3): 
introduce lit. r), s) şi t) la art. 2 alin. (1). 
alin. (2_1) la art. 2, lit. h_l) la art. 2 alin. 
(3). lit. fi la art. 2 alin. (3). alin. (4) la art. 
2, alin. (6)-(10) la art. 5 şi alin. (6_8) - 
(6_10) la art. 11
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17 modificări prin O.U.G. nr. 68/2019 M. Of. nr. 898/6 nov. 2019
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 77/2020

modifică ort. 2 alin. (2) Ut. d_l), ari. 25 
alin. (2) şi art. 32

M. Of. nr. 493/10 iun. 2020

în cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează: a) 
"Ministerul Economiei", "Ministerul Energiei", "Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat", 
"Ministerul Turismului" cu "Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri"; b) "Ministerul Transporturilor" şi 
"Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale" cu "Ministerul Transporturilor. Infrastructurii şi 
Comunicaţiilor": c) "Ministerul Mediului", "Ministerul Apelor şi Pădurilor" cu "Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor"; d) "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" şi "Institutul Naţional de Administraţie" cu 
"Ministerul Lucrărilor.Publice, Dezvoltării şi Administraţiei"; e) "Ministerul Educaţiei Naţionale", "Ministerul 
Cercetării şi Inovării" cu "Ministerul Educaţiei şi Cercetării": f) "Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale" cu 
"Ministerul Culturii": g) "Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale" cu "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale": h) 
"Ministerul Românilor de Pretutindeni" cu "Departamentul pentru Românii de Pretutindeni": i) "Ministerul pentru 
Relaţia cu Parlamentul" cu "Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul" sau, după caz, cu "Departamentul 
pentru relaţia cu Moldova": J) de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şl funcţionarea 
Centrului Naţional de Politici şi Evaluare, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii şi 
denumiri se înlocuiesc după cum urmează: sintagma "Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei" cu sintagma "Centrul 
Naţional de Politici şi Evaluare" şi sintagma "Centrul Naţional pentru Evaluare şi Examinare" cu sintagma "Centrul 
Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie":

’e rectificare M. Of. nr. 928/18 nov. 2019 rectifică ari. II pcl. 1 partea dispozitivă din 
O.V.G. nr. 68/2019 (cu ref. la modificarea 
art. 2 alin. (2) Ut. dj) din l. nr. 255/2010) 
(in loc de „La articolul 2 alineatul (2), 
litera dJ)... "se va citi: „La articolul 2 
alineatul (3). litera d_J)... ")

RECTIFICARE

19 modificări prin M.Of. nr. 1240/29 dec. 2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, 
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean 
şi local

L. nr. 316/2021 modifică art. l alin. (J), art. 2 alin. (!) Ut. 
i) şi art. 2 alin. (3) Ut. d_3): 
introduce alin. (3_1) la art. 5

Dispune republicarea cu renumerotare

20 modificări prin O.U.G. nr. 26/2022 M. Of. nr. 272/21 mar. 2022
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul investiţiilor publice

modifică art. 5 alin. (5). art. 14 alin. (!) şi 
art. 28 alin. (1):
introduce alin. (!_]). (5_I) şi (5_2) la art. 
5, alin. (6_l J) la art. IJ, alin. (1 _1) la art. 
12 şi alin. (4)-(9) la art. 14

Dispoziţiile art. IX alin. (6) Intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în 
Monitooil Oficial al României, Partea I

21 modificări prin O.U.G. nr. 38/2022 M. Of. nr. 344/7 apr. 2022 modifică art. I alin. (I):
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor introduce Ut. ţ) la art. 2 alin. (!) şi Ut. b_2) 
acte normative în vederea eficientizării gestionării deşeurilor la art. 2 alin. (3)

Dispune republicarea cu renumerotare

22 completat prin M. Of. nr. 366/13 apr. 2022
Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor, pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea 
Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentai cauză de 
utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes 
naţional, judeţean şi local

L. nr. 85/2022 introduce Ut. a_J) la art. 2 alin. (!)
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p modificări prin M. Of. nr. 659/1 iul. 2022O.U.G. nr. 107/2022
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind 
transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii 
Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

modifică arî. 2 alin. (4)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M, Of. nr. 820/26 aug. 2021O.U.G. nr. 92/2021
Ordonanţă de urgenţă privind regimul deşeurilor

modificări prin O.U.G. nr. 38/2022 M. Of. nr. 344/7 apr, 2022
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în vederea eficientizării gestionării deşeurilor

modifică art. 20 alin. (5) şi ari. 62 alin. (1) 
Ut. b);
introduce alin. (6) la art. 20, lit. e)-g) la 
art. 66 alin. (1) şi completează anexa nr. 1

1
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 618/18 iul. 2006L. nr. 273/2006

Lege privind finanlele publice locale

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

2 rectificare M. Of. nr. 627/20 iul. 2006 rectifica art.S6 alin. (2)
RECTIFICARE

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

aprobată prin L. nr. 34/2008

introduce alin. (5_}) la an. 63

M. Of. nr. 197/14 mar. 2008

< modificări prin O.U.G. nr. 64/2007 M. Of. nr. 439/28 iun. 2007 abroga art.77 alin.(J) Ut. c) şi d) şi din 
alin. (2) normele de trimitere la alin. (}) Iii. 
c) şi d)

Ordonanţă de urgenţă privind datoria publică

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

5 modificări prin L. nr. 34/2008 ,M. Of. nr. 197/14 mar. 2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2007 pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale

aprobă O.U.G. nr. 46/2007

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

aprobată prin L. nr. 206/2008

modifică art. 2 pct. 40. an.32 alin. (7). 
art.33 alin. (3) Ut. b). art.33 alin. (4) Ut. a) 
şi h) la i ianuarie 2009, art.33 alin. (6) Ut. 
b). art. 33 alin. (9). art.37 alin. (3). art.86 
alin. (!) Ut. b):

introduce Ut. a_l) la art. 33 alin. (4) la I 
ianuarie 2009, alin. (7_l) şi (7_J) la art. 
33. lit.d) la art. 78 alin. (I). alin. (2_J) la 
an. 78
Dispune republicarea cu renumerotare

M. Of. nr. 734/30 oct. 2008

7 modificări prin L. nr. 206/2008 ,M. Of. nr. 734/30 oct. 2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

. nr. 28/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale

aprobă O.U.G. nr. 28/2008

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

aprobată cu modificări prin L. nr. 96/2011

modifică art. 82;

introduce alin. (7_J) şi (7_2) la ari. 39M.Of. nr. 404/9 iun. 2011

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

aprobată prin L. nr. 47/2010

introduce alin. (J_I) la art. 61

M.Of. nr. 187/24 mar. 2010
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10 modificări prin L. nr. 329/2009 M. Of. nr. 761/9 nov. 2009 indemnizaţia prevăzută la an. 61 alin. (4) 
este de l%până la 3J dec. 2010Lege privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 

raţionaiizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 
afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

11 modificări prin M.Of. nr. 187/24 mar. 2010
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar- 
bugetare

L nr. 47/2010 aprobă O.U.G. nr. 111/2009

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

aprobată prin L. nr. 22/2011

M. Of. nr. 436/29 iun. 2010 introduce alin. (9_1) şi (9_2) la art. 54

M. Of. nr. 184/16 mar. 2011

13 modificări prin M. Of. nr. 450/2 iul. 2010O.U.G. nr. 63/2010 modifică art. 2 pct. 26, 50 şi 51, art. 3 alin. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii (1). ari. 5 alin. (2). art. 13, aii. 25 Ut. b). 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare

art. 29, art. 32 alin. (1) • (4), art. 34 alin. 
(2). art. 39 alin. (2) şi (S). art. 5S alin. (1). 
art. 63 alin. (4). art. 63 alin. (5_I), art. 65 
alin. (1), art. 7S alin. (1) Ut. b) şi d): 
introduce pct. 22_l. 22_2. 28_1. 28_2,
44_1 la art. 2. alin. (2) - (6) la art. 2. Ut. e) 
la art. 5 alin. (1). alin. (6) - (8) la an. 14. 
alin. (1_1) - (l_3) la art. 24. alin. (2_1) la 
art. 26. alin. (3) la an. 34, alin. (9) şi (10) 
la aii. 39. alin. (2) la art. 41. alin. (S) - (15) 
la art. 49. alin. (2_1) la aii. 57. alin.
(!_!) - (1_3) la art. 58. alin. (6) la art. 61. 
alin. (4_1). (4_2) şi (10) - (12) la art. 63. 
an. 75_1. an. 76_1, Ut. e) la an. 78 alin. 
(1). alin. (2_2) ia aii. 78; 
abrogă art. 2 pct. 34. ari. 26 alin. (7) - (9). 
art. 30 alin. (7). an. 33 alin. (7_1). (7_2) şi 
(8). art. 58 alin. (2) - (4). an. 61 alin.
(1_J). art. 83

M. Of. nr. 179/14 mar. 2011aprobată cu modificări şi L. nr. 13/2011 
completări prin

Dispune republicarea cu renumerotare

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

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

i5:modificări prin L. nr. 22/2011 'M. Of. nr. 184/16 mar. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din 
domeniul finanţelor publice

aprobă O.U.G. nr. 57/2010
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^16 modificări prin M. Of. nr. 285/22 apr. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte 
normative incidente

aprobată prin L.nr. 32/2012

O.U.G. nr. 37/2011 abrogă an. SO alin. (I) Iii. c)

M. Of. nr. 181/21 mar. 2012

17 modificări prin L. nr. 96/2011 M. Of. nr. 404/9 iun. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 91/2009 pentru modificarea unor acte normative

aprobă cu modificări O.V.G. nr. 91/2009

18 modificări prin O.U.G. nr. 102/2011 M.Of. nr. 854/2 dec. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale

aprobată prin L. nr. 156/2012

modifică an. 32 alin. (l)-(4), an. 33 alin.
(3) şi (6)

M.Of. nr. 680/1 oct. 2012

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

M. Of. nr. 213/15 apr. 2013

modifică an. 14 alin. (8), an. 22 alin. (1). 
art. 32 alin. (1) teza introductivă, art. 33 
alin. (3) Ut. b). alin. (5) şi alin. (6) Ut. h). 
art. 51 alin. (1). art. 63 alin. (4_3). art. 78 
alin. (1) Ut. b) şi c):
introduce pct. 4_1 la art. 2 alin. (1). alin.

(9) la ari. 14. alin. (13_1)-(13_I0) la art. 49

aprobată cu modificări şi L. nr. 98/2013 
completări prin

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

aprobă O.U.G. nr. 102/201J

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

L. nr. 187/2012 modifcă. la data de I febniarie 2014. ari.
77

Dispune republicarea cu renumerotare

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

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

L. nr. 98/2013 aprobă O. U. G. nr. 4 7/2012 şi modifică art.
63 alin. (4_3):
introduce ari. 4 1. art. 4 2

23 .modificări prin 'M. Of. nr. 299/24 mai 2013
Ordonanţă de urgenţă privind criza financiară şi insolvenţa 
unităţilor administrativ-teritoriale

aprobată cu modificări şi L. nr. 35/2016 
completări prin

O.U.G. nr. 46/2013 modifică art. 74 alin. (1). (4). (6). (7). (8). 
(10) şi (12), ari. 75 alin. (1), (7) şi (15). art. 
78 alin. (1) Ut. c)

M. Of.nr. 219/24 mar. 2016

24 .modificări prin M. Of. nr. 703/15 nov. 2013O.U.G. nr. 103/2013
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2014. precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice

aprobată cu completări prin L. nr. 28/2014

modifcă art. 49 alin. (13_9)

M. Of.nr. 201/21 mar. 2014
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25 completat prin O.U.G. nr. 18/2014 M.Of. nr. 305/24 apr. 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri 
privind activitatea Regiei Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea 
regimului juridic ai unor imobile şi pentnj modificarea unor 
acte normative

introduce an. 35 I

26 modificări prin O.U.G. nr. 14/2015 M. Of. nr. 374/28 mai 2015 modifică art. 39 alin. (7_2)
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. 
(7_2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

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

27 completat prin M.Of. nr. 733/30 sep. 2015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

aprobată cu modificări şi L. nr. 112/2016 
completări prin

O.U.G. nr. 41/2015 introduce alin. (2) la art. S2

M. Of. nr. 408/30 mai 2016

28 modificări prin M. Of. nr. 973/29 dec. 2015L. nr. 355/2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (7_2) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

aprobă O.U.G. nr. J4/20J5

29 modificări prin M. Of. nr. 219/24 mar. 2016
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2013 privind criza financiară şi insoivenţa unităţilor 
administrativ-teritoriaie

L. nr. 35/2016 modifică art. 74 alin. (!) partea 
introductivă şi Ut. a), art. 75 alin. (J) 
partea introductivă şi Ut. a)

30 completat prin M.Of. nr. 408/30 mai 2016L nr. 112/2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 41/2015 şi introduce alin. (3) la art. 82

31 modificări prin M.Of. nr. 409/31 mai 2016
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

L. nr. 104/2016 aprobă cu completări O.U.G. nr. 34/2015 
şi modifică art. 54 alin. (9_1) Ut. a)

32icompletat prin O.U.G. nr. 9/2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare in anul 
2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 115/2017 
completări prin

M. Of. nr. 79/30 lan. 2017 introduce alin. (1 _4) la ari. 58

M.Of.nr. 403/29 mai 2017

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

aprobată cu modificări prin L. nr. 187/2018

introduce alin. (13) la art. 63

M. Of. nr. 639/23 iul. 2018
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modificări prin L. nr. 52/2018
Lege pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001

M. Of. nr. 213/9 mar. 2018 modifica art. 35_J alin. (J) partea 
introductivă şi lit. a)

35 completat prin M. Of. nr. 854/9 oct. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L.nr. 13/2019 
completări prin

O.U.G. nr. 89/2018 introduce alin. (I4)-(I7) la art. 63

M. Of. nr. 28/10 ian. 2019

36 modificări prin O.U.G. nr. 89/2018
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 13/2019 
completări prin

M. Of. nr. 854/9 oct. 2018 Pentru anul 2018, termenul prevăzut la art. 
63 alin. (J4) din Legea nr. 273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu completările aduse prin 
prezenta ordonanţă de urgenţă se 
înlocuieşte cu data de 15 octombrie 2018 şi 
termenul prevăzut la art. 63 alin. (15) din 
aceeaşi lege se înlocuieşte cu data de 31 
octombrie 2018.

M. Of. nr. 28/10 ian. 2019

37 modificări prin M.Of. nr. 1053/12 dec. 2018
Lege pentru modificarea şl completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, precum şi pentru modificarea 
alin. (5) al art. 15 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001

L. nr. 305/2018 modifică art. 35_1 alin. (!) partea 
introductivă şi lit. a); 
introduce art. 35 2

33 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. (ÎS) la art. 63

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

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

modifică art. 32 alin. (1) şi (2) şi art. 33 
alin. (3) partea introductivă; 
introduce alin. (7_1) la art. 32; 
abrogă art. 32 alin. (5)

modificări prin O.U.G. nr. 20/2022 ■M. Of. nr. 231/8 mar. 2022
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de 
sprijin şl asistenţă umanitară

modifică art. 15 alin. (2). art. 36 alin. (1); 
introduce alin. (3) la art. 36

<51 modificări prin O.U.G. nr. 28/2022 ■M. Of. nr. 282/23 mar. 2022 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative

modifică art. 15 alin. (2) şi art. 36 alin. (1) 
şi (3)
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42 completat prin L. nr. 246/2022 M. Of. nr. 745/25 iul. 2022
Lege privind zonele metropolitane, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

introduce ari. 32_I (la data de 1 ianuarie 
2023)

.

Prevederile ari. 32_J alin. (!) din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
publicată in
Monitorul Oficial al României. Partea }, nr. 618 
din 18 iulie 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, intră în vigoare 
începând cu 1 ianuarie 2024.
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