RUMÂ.N1A .

AVIz
referitor.la propunerea legislativă pentru 'pentru acordarea unor.
facilităţi în domeniile transportului de mărfuri şi: construcţiilor

cu

Analizând: propunereâ: iegislativă pentru pentru acordarea
unor faciiităţi in domeniile transportului de mărfuri şi construcţiilor•
(bI73/16.04.2020), transmisă de Secretarul_ General al Senatului
adresa nr.XXXV/1850/23.04.2020 şi . înregistrată la Consiliul
Legislativ cu nr.D425 din data de 24.04.2020,
, CONSI.LIUL LEGISLATIV

aviziil

pe

a

În temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73,11993, republicată şi art.46(2)
de organizare şj funciionare Consiliului Legislativ;
din Regulamentul
.
Avizează favorabil propunerea legislativă, , cu . următoarele ..
observalii şi propuneri:
'
1. Prezenta propunere legislativă are ca object de reglementare
acordarea temporară, până la data de 31.decembrie 2020,.inclusiv, a
unor facilităţi' în domeniile transportului de mărfiiri şi construciiilor,
prin scutirea utilizatorilor de la obliga(ia plălii tarifului de utilizare şj a
tarifuluj de trecei•e, reglementate .prin Ordonan(a Guvernului
nr.15/2002, aprobată cu , modificări şi completări prin Legea
nr.424/2002, cu modificărjle şi completările ulterioare.
Prin coniinutul său normativ, propunerea legislativă 'face parte
din categoria legilor ordinare, jar In aplicarea dispoziţiilor art.75
alin.(1) din Conştitu(ia României, republicată, prima Camera sesizată
este Senatul.
2.:Precizăm că, prin
care îl emite, Consiliul Legislativ
nu, se poate pronun(a asupra oportunitălii soluliilor legislative
pi•econizate..
3. Întrucât, potrivit dispozi(iilor , art.12 din Ordonanta
.Guvernului nt15/2002, sumele încasate cu titlu de tarife de utilizare şi .
tarife de trecere se constituie k' venituri proprii, la dispozi(ia
Companiei Nalionale de Autostrăzi şi Drumurj Naiionale din România
S.A. (CNADNR), "utilizate pentru proiectarea, repararea, :.
administrarea; întreţinerea, exploatarea şi modernizarea drunrurilar

cu

la

de interes n'alional, precum şi pentru garantarea. şi rambursarea
creditelor externe şi interne contractate în acest scop, inclusiv pentru
plăli în nurnele autoritălii publice contractante, ca urmare a •
obligaţiilor asumate în cadrul contractelor de parteneriat public- '
privat in sectorul drumurilor nalionale şi autostrăzilor ", sugerăm
solicitarea punctului de vedere al CNADNR în legătură cu
prezenta propunere legislativă..
De asemenea, întrucât normele metodologice pentru aplicarea
tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere sunt aprobate prin Ordinul
ministrului transporturilor nr.1463/2018 (în temeiul art.l alin.(1) lit.c)
din Ordonanţa Guvernului nr.15/2002), este necesară solicitarea ; ..
punctului de vedere al ministerului de resort. .
Nu în ultimul rând, cu privire Cap.II din proiect, considerăm
necesară solicitarea punctului de vedere al Mirtisterului Finantelor '
Publice, în contextul în care implementarea unor posibile scheme de
finaniare
susţinerea statului, precum şi instituirea plafoanelor
privind emiterea de garanţii reprezintă atributul exclusiv al .
Guvernului.
4. Referitor la conţinutul Expunerii de motive, considerăm că
aceasta este sumar configurată, nefiind dezvoltate suficient
argumentele în suslinerea soluţiilor legislative preconizate.
În acest sens, precizăm că, prin Decizia nr.682/2012, Cm-tea
Constitulionale a constatat că "dispoziliile art. 6 din Legea nr 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată în Monitorul Ofrcial al României, Partea I, nr
260 din 21 aprilie 2010, cu modificările Şi completările ulterioare,
instituie obligaţia fanrdamentării actelor norrnative.. Potrivit al/n. (1)
al art. 6 din Legea nr 24/2000, soluliile pe care proiectul de act
normativ le cuprinde "[...] trebarie să fie temeinic fundamentate,
luându-se în cons iderare interesul social, politica legislativă a statulari
român şi cerinlele corelării cu ansamblul.reglernentărilor interne şi
ale armonizării legislajiei nalionale Cu legislalia comunitară Şi car
tratatele internaţionale la care Rornânia este parte, precum şi cu
jurisprudenţa Curlii Europene a Drepturilor ©mului'; iar, potrivit
aim . (2) al aceluiaŞi articol, 'pentru fundamentarea noti reglenaentări
se va porni de la dezideratele sociale prezente şi de perspectivă,
precum şi de la insufcienlele legislaliei în vigoare":
5. Având în vedere dispoziliile art.30 alin.(1) lit.d), coroborate cu
art.33 din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi_ . .
completările ulterioare, apreciem că soluţiile legislative preconizate
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prin. proiect trebuie întemeiate pe un studiu de impact. Prin elaborarea
acestuia, pot fi estimate „costurile şi beneficiile ac/use în plan
economic şi social prin adoptarea proiectului de lege, preeum şi
evidenliate dcultălile• care ar putea apărea în procesul de punere în
practică a reglementărilor propuse". In situaţia propunerilor
legislative, sarcina întocmirii studiului de impact revine ministerelor
de resort, la solicitarea comisiilor parlamentare de specialitate.
6. Sub aspectul fondului reglementării, învederăm următoarele
observaţii şi propuneri:
a) La art.!,. considerăm că textul nu este suficient de clar în..cee~
ce priveşte stabilirea sferei de aplicare a scutirilor de la plata tarifului de
'utilizare şi a tarifizlui de trecere. Avem în vedere faptul că textul se
referă, pe lângă vehiculele prevăzute la art.l alin.(1) lit.a2 şi a3) din
Ordonanţa Guvernului nr.15/2002, şi la „transporturile de..marfă de orice
categorie, cu capacitatea maximă autorizată mai mare de' 2,4". , Or,
potrivit art.1 alin.(26) din Ordonanţa Guvernului nr.l5/2002, tariful de
utilizare şi tariful de trecere se achită în funcţie de tipul vehiculului, şi
nu în funcţie de tipul transportului, aşa cum reiese din textul propus.
Mai mult decăt atât, indicarea drept criteriu a capacităţii maxime
autorizate „mai mare de 2,4 tone" nici nu prezintă relevanţă în raport
cu dispoziţiile Ordonanţa Guvernului nr.15/2002, potrivit cărora
stabilirea tarifelor pentru vehiculele de transport marfă în funcţie de
masa totală maximă autorizată se raportează la o masă de 3,5 tone.
Este necesară, de aceea, reanalizarea textului sub aceste aspecte.
b) La art.2, întrucât scutirea urmează a se aplica „de drept",
prevederea posibilităţii utilizatorilor de a înregistra vehiculele
respective în baza de date SIEGMCR apare ca superfluă.
Apreciem că, pentru asigurarea unei reglementări complete, norma
at putea să prevadă obligaţia Companiei Naţionale de Administrare a
Infi•astructurii Rutiere - S.A, care deţine SIEGMCR, de a lua măsurile
necesare pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi în ceea ce priveşte
scutirea de la.plata tarifului de uti1i72re şi a tarifului de trecere.
7. Sub aspectul respectării exigenţelor de tehnică legislativă, se
retin următoarele:
.
.
a) La titlu, în vederea eliminării caracterului repetitiv ' at
prepoziţiei "pentru", este necesară eliminarea uneia dintre acestea.
b) Deşi actul normativ supus avizării este alcătuit din doar opt
articole, remarcăm faptul că aeesta a fost structurat in două capitole,
ceea ce nu este necesar în eazul proiectului, având în vedere întinderea
extrem-de redusă a acestuia.
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În plus, avem in vedere şi faptul ca marcarea articolelor s-a
realizat în mod.eronat. Astfel, capitolut I - "Măşuri privind transportul
de mărfuri" este alcătuit din patru articole, identificate ca art.l-4, iar
capitolut II - "Măsuri privind investiţiile" este compus din acelaşi
număr de articole, marcate tot ca art.l-4, aspect incorect din punet de
vedere at normelor de tehnică legislativă.
În acest sens, pentru corectitudine, numerotarea elementetor
structurale trebuie să aibă în vedere consecutivitatea 'logică a
articolelor.
c) La art.!, pentru coerenţa'exprimării, formularea "...aprobată
Cu modificări şi completări de Legea nr.424/2002..." va fi scrisă sub
forma. "...aprobată. cu. modificări şi completări. prin Legea..
nr.424/2002..:'.
De asemenea, pentru supleţea normei, precum .şi luând în
considerare că este superfluă citarea titlului legii de aprobare a
Ordonanţei Guvernutui nr.15/2002, este necesară etiminarea acestuia.
d) La art.2, pentru
spor de rigoare normativă, propunem• ca
textul să debuteze, astfel:
,,...Utilizatorii, astfel cum sunt definiţi la art.1 alin.(1) lit.b)...".
In vederea instituirii corecte a normei de trimitere, in locul
formulării "...se prevede scutire conform prevederilor lą a1in.(1).,." se
va scrie."...se prevede scutire conform prevedei7lor art.1...".
Totodată, cu referire la acronimul "SIEGMCR", este necesară
explicitarea acestuia, deoarece, conform prevederilor. art.37 alin.(3)
din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, "exprimar^ea
abrevieri a unor denztmiri sau termeni se
poate face numai prin explicitare în text, la prima folosire ".
e) Referitor la art.3, dată f ind legătura tematică dintre acesta şi
art. 1, propunem includerea în structura art. 1, sub forma unui alineat
distinct, care să debuteze cu sintagma „Scutirea prevăzută la alin.(1)".
În situaţia preluării acestei observaţii, art.1 va conţine două. alineate,
numerotate cu cifre arabe plasate între paranteze, articotele
subsecvente vor fi renumerotate în, mod corespunzător,. jar normele de
trimitere instituite vor fi revăzute şi reconfigurate corespunzător.
De asemenea, data fund modalitatea de caicul at termenelor de
drept substanţial, în locul formulării „până la data de 31 decembrie
2020, ora 24" se va scrie „până la data de 31 decembrie 2020,
inclusiv".
f) La actualul art.4 alin.(1), pentru rigoarea exprimării, textul
,,...vor utiliza diferenţa de perioadă corespunzând duratei neutilizate"
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va fi redat sub forma
,,...vor utiliza diferen(a de perioadă
corespunzătoare duratei neutilizate".
Semnalăm, totodată, că alin.(1) este redactat %ră a fi respectate
rigorile stilului normativ, astfel încât textul trebuie reformulat în mod
corespunzător, putându-se avea în vedere, eventual, prevederea
prelungirii de drept a perioadei de valabilitate a rovinietei pentru
utilizatorii care au achitat tariful de utilizare la data intrării în vigoare
a prezentei legi.
g) La actualul art.2 alin.(1) - marcat greşit în cadrul cap.II -,
pentru un plus de precizie, normele de trimitere la „art.2 pct.39" şi
„art.2 pct.30" trebuie sense sub forma „art.2 alin.(1) pct.39",
respectiv, „art.2 alin.(1) pct.30".
La alin.(3), referitor la textul ,,... Instituţiile prevăzute la
alin.(1)...", menţionăm că, potrivit art.50 alin.(1) teza finală din Legea
nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu
poatefifacută, de regulă, o trimitere la o altă normă de trimitere.
h) La actualul art.3 alin.(3) - mat-cat greşit în cadrul cap.II -,
în vederea menţinerii unităţii terminologice, propunem ca în locul
termenului „Trezoreria" să fie utilizată formularea „Trezoreria
Statului".
i) La actualul art.4 - marcat greşit în cadrul cap.II -, pentru
acurateţea exprimării, precum şi pentru un spor de rigoare normativă,
expresia ,,...tennenul prevăzut în art.Il din ..." va fi redactată sub
forma ,,...termenul prevăzut la art.II alin.(1) din ...".
Totodată, pentru îmbunătă(ire redacţională, sintagma ,,...se
prelungeşte până la 31 decembrie 2020" se va scrie ,,...se prelungeşte
până la data de 31 decembrie 2020, inclusiv".

Bucureşti
Nr. 1,-Y9~
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EVENIMENTE 5UFERITE de actin...
O.Q. nr. 15(2002

M. Of. nr. 82/1 feb. 2002

Ordonanjă privind apiicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe rejeaua de drumuri
na((onale din Romănia
aprobată Cu modificări şl complelări prin L. nr. 424/2002
M. Of. nr. 488/1 iul. 2002
(v. Declzia l.C.C.J. nr. 012015 • M. Of, nr, 199/25 mar. 2015 (art. 8 alin. (1))
s modiffcări prin

H kä nr 46s11ÎUÎ 2002'•
'L . 44/2002
Lego pentruaprobarea Ordonan(ei Guvernulul nr, 15/2002.
privind introducerea unor tarita de utilizare a infrastructurii de
transport rutier
.

modijlcă ti/h,!orzloaantei, nit!, art.?
, art.3, ar1.4, art.S, art 6. art.?, ar2.8; ar•t9
(Ito şi b, art.l0, ar't:Il, art tl, art:13, ti11a1
arrexei rtr.l, tidal cnrerei ru•.2; irrh•oduce
art.12 1

z aprobată cu :" ,L, n(î424/2002 .' r:+•, ' M. O(. nr. 488/1 lui 20l)2
modifcări şl
I.egepenlru aprobarea Ordonanjel Guvernuiui nr. 15/2002
cbmpletărl prin' prtvind introducerea unor tarite de utilizare a infrastructurli do
transport rulier
_
.
.
_.. __- ,
s modifoări pririi 0 Gp,rir. 51/2004 ,~.~ , M: Of; nr. 88d/28 1ui. 2004
Ordonan{ă pentru modi0carea şi completarea Ordonan{ei.
.
.
Guvemulul nr: 15/2002 pdvind introducorea tadfului de
utifizare a re{elei de drumud na(ionale din Romănla '
aprobată cu modificărf pun 'L. nr 415)2004
M.Ot. nr. 100211 nov. 2004

4 madifcări prin

niodifică art. 1, art.2, art.3, art.4, art.5,
at•t6, art l, art.8, art9, ar210, pt•t ll,
art 12, art 14, ane.rele rusl şi 2; introduce
art15, anexa nr3; nbragă an.12T1;
inlocnieşteter•rnerrli "autovelricrtle";
"propr•ictarşiposesor•"clt nolfuneade
"velttcule", respectiv'9ttilizatari"

nr +315ţ2704`a
.' M.'Of.'nc 100211 noV 2004 _. .'. modfcă an. I atin. (l) lit. (a), otirr, (2),
Lsge~privind aprobarea Ordonan{ei Guvernului it 51/2004
(7), (8,) şi (/1), att3, cut 5, art.6alfa. (3),
pentru modilicarea şi campietarea Grdonan)el Guvemului nr.
art 7, ar•t.8, art91itc); brtroduceallrr. (6)
15/2002 privind introducerea tadfului de utEltzare a re(elei do.
In art. 12; abtagă art 12 alin. (1) - (4);
drumun na{lonale din Romănia
'
elimină abrogarea dispoziflilor•prtvind
irttrodttcerea etapizată a tat•ifrrhti de
trttlfzar e pentru duraia de parcurs şi
staliwrare de o z/ din aneeele rtr: 1şi 2

s modifcări prin rL. nr: 4D1/2007 '
M.'Or. nr,275125 apr.2007,,
Loge pentru modiGcarea Ord®nan{eE Guvemulul nr. 152002
.
privind introducerea tarifulul de utilizare a re(elei de dnrmuri
na{ionalo din Romănia
.
a inodlficărlprin

.-,.
O U{?. r r 15712007
+ M. OL .nr 8851?7 dec. 2007"
ordonan{ă de urgentă pentm mocGncarea şi completarea
Ordonan{ei Guvemulul nr. 15/2002 pnvind introducerea
tarifului de u8lizaro a re(elei do drumuri na{ionale dirt Romănia
aprobată cu modificări şl L. flu. 6112009
M. Of. nr. 23318 apr. 2009completări prin

7 madifcărlpdn r ,'L. 'ncv6112009 1'~~: , -; M,
233l8 apr. 2069 'Loge privind aprobarea Otdonan(el do urgen(ă a Guvemulut •
nr. 157/2007 pentm modificarea şi compietarea Ordonan(ei
,
Guvornului rtr. 1512002 privind iniroducerea tadfutui de '
utilizers a re{elei do drumud na(lonale din Ramânia

Corrsilfrrl Leg/slatfh -

28 apritle 2020

modified art. 1 alin. (t) lit b) şi alin. (7);
abrogă art. 4 şi S ,

nrodiiică tidal, art.! a/in. (1) tit.b), al/n. (3),
(5), (7), (11), art. 3, an. 6, an. 7, art. 8
al/n. (2), (4), (5) şi (7), an.12 alin. (6);
introduce lit. a!,), tţ2) şi lit. d)- m) !a
arts alit(.(!), alin.(t !)şi (7/,) taartl,
art. 1_I şi art.12;
abrogă art.! albs. (4) şi (6), art?, anexa
ru; 3;
'
iitloeuleşte anexele rnt l şi 2
aprobă cu ntodifrcăt-i şi campletări D. U.G.
m•. 157/2007 şi inadi(ic( art. 1 alit!. (1) lit.
b) şi e), nit. i albs. (1_1) lit b), art. II,
art, 12 art. 3, art 7, art. 8 al/n. (4),anexa
‚Jr. 1;
introduce all::, (31). (2_2) şi (9) la art. 1

Fag. l rlin 4~

ro rnodl8cări priri;,, ,O.G. rir. 812010 '
M, Of. nr. 70130 fan. 201{!
Ordonantă pentru modiFroarea şi completarea Ordonantei
Guvamului nr, 15/2002 privind apiicarea tarifutui de utirizare şi
a laritulul de trecere pe reteaua de dwmuri natlonale din
..
..
Romania
.
.
aprobată cu modiqcări şl L, nr. 100/2014
M. Or. n. 50618 lul. 2014
- completed prcr

nrodi/ică an. 1 alin, (1) (lt. b) şi9, at,'. .1
a/in. (Li) lit, b), art. l alin. (7), art 1 aIin
(10), ar•!. 3, art. 7, art. 8 a/jn. (3), art. 8 alia.
(5) şi (6), art. 14;
introduce lit. n) la art i alia. (1), lit, c) la
art. I alts. (1_I), alit;. (3_I) la art. i, nlfn.
(12) Ia art. I, aim. (3_I) la art. 8, a/in, (2)
şi (3) la art. 9, aneca rrr. 4;
abrogă art. 1 a/h:. (1_I) /it, a), art. 11 alin.
(6);
inlocrtieşte anexele rut l şi 2

a"modificări pdn 'O.G. nc.17/2010
M. Of, nr. 53513d tul. 2010
prorogă ternrenul provăzut fa art. 1 all,:,
" ' Ordonanto pentru prorogarea unor termene prevăzute de
(3®l) şi (12), art 3 all,':, (2) şf /a ar•t. 9 alin.
'.
Ordonanta Guvemului nr. 1512002 privind aplicerea tadfulul de (1) până la data rte 1 oct, 2010
"
utllizare şi a tadruiui do trecore pe reteaua de drumuri
.
nationale din Romanla şi do Ordonanta Guvemulul nr. 812010
pentru modificerea şi completarea Ordonante Guvemului nr,
1592002 privind aplicarea tarifului do utitizaro şi a tarifului do
trecere pe reteaua de drumud nattonate din Romănia
aprobată prin L. nr. 279/2013
M. Of. nr, 878/5 nov. 2013
to completat,pr3n

0 Gr nr. 27120113'
M Of. nr: 625i2'sep. 2011
Ordonantă privind transparturile mtiere
.,
,

; introducepcl. (vr) la art 3 din. (1)

u.modi5căli prirî t L nr>14412012 ` ;;?t
M: of. nr,509/24'lul 2012
Lege pentru modi8carea Ordonantet Guvemulut nr. 15/2002
pdvind aptirarea tarifului de utillzare şi a tarifutul de trecere pereteaua de dntmuri nationate dln Romănla

raadifică art. 8 alin. (I), art. 9 alit. (3), art,
14;
abrogă art. 8 alin. (3), (3,_I) şi (6), atrexa
flit 4

ra modif cări'prin

abrogă, Ia data de 1febnrarle 2014, art 12
a/in, (5,)

L.'nc 18712012 ,
M. Or. nr. 7s7/12 nov'201r
Loge pentru punerea in aplicare a Legil nrr288/2009 privind
Codul penal(v, Oecizia LC.C.J. nr: 4/2014 - M. Of. nr, 434113 lun. 2014)

ta completat prin
.

modiEicăFi prin

,
L nr.2/2013
M: Of nr:$9/12 fob 2013
Loge privind uneld măsud pentru degravarea instanteior
judecătoreştl, precum şi pentru pregătlrea puneril in ap0care a
Legii hr. 13412010 privind Codul de procedură civtlă '

L nr:~7112013 't"~ ` M.'Of. nr..171128 mar; 2013
Loge pentru aprobarea Ordonantel de urgentă a Guvemului
nr. 9612012 privind stabilirea unor mfisuri do reorganizare in
cadrul administratiei publics centrals şi pentru modifioarea
unor Bate normative

. ...,..>,,.....
~W ~... .. . . .. . . ... ... .....~.~.. ...
Canstliul Legistativ 28 apritie 2020

injroduceărt. JO_I

; aprobă cn tuadiPcări D. U.G. 96,'2013 şi
rntocuieştesintagnta rrA4inistend
Transporbrrilor» cu sintagma
aDeptrrtamentul pentru Profacto de
Irf •astructrrră şi Bnnstijfj Străine s•an
etfinistentl Transporturilor»,după caz, iar
sintagnra mrrini•strtd transporturilat•şi
infr•astn+ctnr•ii» se rnlocuieşte cu sinlagrna
rerrinisinrl delegar pentru proiecte de
irafr•asulrctură do inheres najtonal şi
irn,estijii străine sau »rittistrul
trmrsporturilor»

Pug. 2 rrn 4

nr279/2013. ť .

s M.Of,nr.678/5.nov.2013

Loge pdvind aprebarea Ordanantei GuvernutuB nr. 1712010 -.
pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanla
Guvernutui nr. 15/2002 pdvind apilcarea tarifutui de utilizare şi
a tarifului do trecare pe releaua de drumud nationale din
Romănia şi do Ordonanla Guvemului nr. 8t2010 pentru'
modir:carea şl completarea OrdonanSei Guvemului nr. 1512002
privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifuiui de trecere pa
releaua de drumud nagionale din Rormănia

• 16 madiflcări prin

nr..1t9t1l2014
M 4t. nr 5D'B!e ful 201A
Loge privind aprobarea Ordonanlei Guvernutul nr, 812010 "
pentru modi5carea şi completarea Ordonan{eI Guvemutut nn1512002 pdvind apOcaraa taritulul de utlilzare şi a tarifutui do
trecere po releaua do drumud nationatedin Romania
.

apr•obăO.G. at. 1712010
..

.

.
.
.

~ ,
.

:
.

.

aprabă at modifrcări şi cornpletări 0. G»t

8/1010 şi rnodif/kă an. 1 otin, (1) tit. a), an. ".
3 al/n. (1) lit a) pat. (i), art. 14,:
introduce alin, (13) /a an
art, 31it. &;

pct. (vii) to

. abr.'gă anexa iv'. 4 '
;
Afl; ţ77f, nr 92011Ţ'dea, 2014 ' , slntagnra „Deparrarnentul pennztProiecte
.
Ordonanlă de urgenfă privindstabilirea unor măsuri de
de ltf•ttstrretnr•b, irtvesti(ii SYrâine, .
reorganizare Is nivelut administrapei pubtice centrale şi pentru ' Partenerial PttbliaPrivat şi Promovar•ea ;
", :
modi8caroa şi complotarea unor acte normative.
E.Ypornn•/larsan Mints:end
probată Cu modificări şi. L. nr.
iun. 2015' .. ~ Transporturilor•"se tnlacuieşte rrr stntagnla
.. 17412015 ~ . . ~' M. Of, nr.475/30
...
complet/'
„MinistendTr-armportnrilor", tars•irttagma
„secretarttt de slat care conduce
Departaarerrttrlpentr•a Proiecte de
'
,
!r ji•astructnrlt invest!;II Străine,
Panerteriat Pubiic- Privat şi Pr-ormavarea.
E.rporturitorsau nrinistrnl transporturi/or"
.setnlacrdeşteeus/trtagma„mird.stntl.
traasporntr•i/ar•"
"
..
G}`nr 8812fl14'~

O U.G?nr 812015.`°C"ţ4 •M.,Of. tii':285/28`apr, 2015

19 modiFlcâri°prin

~Ordonanjă de urgentă pentru modirrcarea şi completarea unor
.
acte normative
•
. aprobată Cu modillcărl şi L. nr: 18612015
M. Of, nr. 49516 lul. 2015
completari prin

.

.

nod1j1că art I al/n. (1) lit c), fl,],) şi n),
art. ) a/in. (1_i), art. 1 al/n, (2_/, an. 1
alin. (5), art. ! alin. (8), art. 1 al/n. (9) (Il), art. I a/in. (13), art. 1_1 attn. (3), art.
3 alin. (1), art, 3 alin. - '2J, an,. 3 alinc(3) ş/,
(4), art. 6a/in. (4), art 7, art. $ nlia. ()),
an. 8 alin: (1), art. 8 alin. (5), art. 9, art
" 10_1, art 11, art. 11, art /4
in: 'odace /it. a_3) la art. 1 alin. (1), lit, a)q) la art. 1 alin. (!), alin. (I_2,) la art. 1,

alin. (1 3)-f2 6J (a art 1, al/n, (7_2) (7_4) la art. !, alin. (8_i) la an, !, altn.
(1 1) /a art. 3, alin: (2_1) yt (1_2) la arr. 3,
"a/in. (5) şi (6) la art. 3, al/n. (5)-(8) /a art
6, alin. (1_1) la art. So/in. (3_1) la art. 8,
art, 12 , anere/e in: 3 şi 4; '
.
abr'ogă arr. i i a//n. (4), art. 8a/h:. (7)
19 modlficăripr¢n
:

L nc,~1$812015 s.. .

~ . M: Of hi.495/6 iul 2015: );:

Lege pdvind aprobarea Ordonan(ei de urgenlă a Guvemulut
nr. 812015 penim modiricarea şi compietarea unor note '
normative
'
..
. "
.

28 npr/lle 2020 ' .

apr•obă O.0G. nr. 8/2015 şi nrodifrcă art. 1 ,
a/in. (1_I), art. 3 altrt.' (2),, art. 3 alit:. (3) şi
(4) ,
,
inu•odnce /it e) la nr•t. 3 alln. (1)

4

aa rectificare =`:`;'

'M. Of. nr. 721/25 sop. 2015
RECTIFICARE

M.Of.nr._934/21,nov201s "- nrodiJlcă an. 15;
Lnr`221/2016
Logo pontru modiricarea şl completarea Ordonanie3
madifcă şi inlactrie,rte attera rrtt 1;
Guvernutul nr. 15/2002 privind apitcarea tarifulut do utllizare şi
tarifului do trocor® pa roleaua de drumuri naiionala din
. urtroduce a1in.
(75)/a art,. I şi art, l3_3
Romănla
a

modlficari pfin_

tz titodit7cări prin

` L. ne 17/2018
M. Of. or. 35/16 ian: 2018 `
Loge privind aprobarea Ordonanief de urgen(ă a Guvornulul
nr 44I2017 pentru modificaroa anoxei hr. 1 la Ordcnan{a
Guvarnutul nr,15)2002 privind apGcarea tarifului de uRlizare şl
a tarifului de tracers pa reieaua do drumurr naiionala dfn
Romănia

.

zs modlflcări_prin
,

, L. nr. 8Dţ2018

. . M.Of nr'227/14.mar 2018'
Loge pentru modificarea şi comptetarea an. 9 din Ordonania
Guvornulut nr, 1512002 privind apiicarea lariiuiui do utilizara şi
a tarifufut de trecere pa ro{eaua de drumuri naSionaia din
Roman€a

Cnnsiliul Legis/at/v '-

__:

prin,

dificări

O.U.G. nr.44/2017? •` ,; M, Of. nr. 505/30:iun. 2017_ Ordonanjă de urgenfă pentru mod3fldarea anexel nr. 1 la
•
Ordonania Guvomului nr, 1512002 pdvfnd aplicaroa tartrutui de
utilizare şi a tarifului de trecere pa roieaua de drumufi'
na(ionale din Romănga
aprobată prin L. nr.1712018
M. Or. nr, 35(16 Ian, 2018

23 aprilie 2020

mod(Jică aaera m: 1

apral)ă O,U.G. nr. 44/20/7

nrodiJrctr art. 4 al/n. (4) şi (8)t
Introduce alin. (4_1), (lO) şi (1/) Ia m4. 9

Rag. 4470 4

EVENIMENTE SUFERITE de ac1uL ..
L. nr. 23812019

M. Of. nr. 1022119 dec. 2019

Loge pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaji în cadrul fiscal-bugetar pe anu12020
ss
+ promulgată prin D.'rir. 1078l2019 .- _:
PA..00 nr. 1022119 dec z019'
..
Decret pr[v9nd promu4garea Legl[ paniru aprobarea plaroanetor
- unor indicatcri speoirical9 in cadrul fisca9•bugetarpa anu12020

Caasitini Let,~islariv -

28 ap+•iik 2020

Fag. i din I

EVENIMENiE SUFERI7'E de acinl,.,
.

.

Lege privind

M. Of. or. 618/18 luf. 2006

L. nr. 273/2006

finanjele publice locale

i"pramulgâtă pm ...___.._....
D nr895/2006
£° M Of or 618/18
._»....n
... . ..-fuf 2006 —._
.Decret pentru promuigarea Legil pdvind Bnantele publice locale
..a

2 recttficare . `_

RECTIFICRRE
..
..
s'completat pţin

M. Of. rir. 627/20 iul. 2006 ;
.
,
.

._. . . .
.
_ . lun. 2007 ...._- ..
O.U.G;nr 46/2007;°
; M. Of. nr: 374/1
Ontonantă de urgentă penlru completarea art. 83 din Legea
nr, 273/2008 pdvind iinanlele publice locale
apmbală pun L. nr, 34/2008
M. Of. nr. 197114 mar, 2008

rectifică art 86 din. (2)

Introdate a/in. (S_I) la

an, 63

a modi0cări pr n '' O;U;G: nc 64/2007s , µ;i M, Ot. nr. 439l26, iun 2007!;: H abrogă art,77 alin.(1) /it, c).Fi d) şi dia,
,Ordonantă de urgentă pdvind dato¢la pubtică
... ..
alln.(2) irorntel8 de trbn(tere /a a/in. (1) /it
c) şi d)
apmbată cu modiricărl şi L, nr, 109/2008
M, Of: or, 369714 ní 2008
completari prin
.
.
5`modificări priri

L nr:'34/2008'
,P M. 4f. nr 197114rmar 2006_7- - aprobă O.U.G. an 46/2007
Legs pdvind apmbarea Ordonantel de urgentă. a Guvernulut
or, 46/2007 penlrn compietarea art 63 dia Legea or, 27312006
privo-nd linantele publice locale

c nio'610cări grin ,

U G. nr 2812408," ,'
l, nr, 217i21. mar. 20oş"'Ordonantă de urgentă pentru modil'icarea şl completarea Legli
or, 273/2006 privfnd rinantete pubilce locale
M. Or. or. 734/30 oct.2008
aprobală prin L. or, 206/2008

r modificărl

pr"in '

nmd(lcă an. .2p& 40, art 32 alin. (7),
art,33 alin. (3) lit, (,), art 33 Olin. (4) (iL a)
şi b) fa 1 b a a n a 5009, art.33 alin. (6) (it.
b), art 33 alin. (9), m4.37 alt:. (3), art 86
al/n. (1) /it. b);
introduce /it. a!) la art. 33 a/in. (4) /a I
iamlarie 2009, a/in. (7~ 1) şi (7,)) la art.
33, (1t,d) /a art 78 alit;. (1), alin. ('21) /a
an, 78
probă O.U.G. nr. 38/2008

L ni• 2~6/2008, „~'~ " M~'Of nr 73r}/30 oct 2008-:~
Lego pdvtnd aprobarea Ordanantei de urgent a Govemului
nr. 28/2008 pentru modi8carea şi completarea Logit nit
273/2006 pdvind rinanteta publice locale

,. .
ntztodificărl prin ., O.U.G. ňŕ 91/S09ŞÝ$?
OF. nr.457/17u1 2009 ^,y
modiffcă art. 82;
• Ordonantă de urgentă pentru modi0carea rifler acts nonnative
introduce olin. (71,) şi (72)/a at'!. 39
. M. Of. or, 404/9 kin. 2011 :
aprobală Cu mcdificărG prin L. nr- 96/2011

hs.

9 ccsttipletâi prin

to modcăn prin

O.U.G. nr .911/200
' M. Of. nr. 685112'óät. 2009"
Ordonantă de urgentă peniru reglementarea unor măsuri
linanclar-bugetare
aprobată pdn L. or. 47/2010
M. Of, or, 187/24 mar. 2010
329/2009 ,4N '' M: Cif nr 761i9nav 2o08",r:
Lege pdvind reorganizarea unor autorităti şl (nslltutil pubice,
rationaSizarea cheltuieiilor pubIIce, sustinerea mediulul de
afaceri şi respactarea acorduriior-cadru cu Comisia
Eumpeană şl Fondul Monelar international

Caasillnl Leglslmiv -

28 apri0e 10211

Introduce a/in. (1_I) la art. 61

',

itrileninizalia prevăzntă !a an. 61 albt. (4) .
es/ada 1°â pănă la 31 dec. 2010

Pas / din

si modificâri prin.

nr, 47/2010
=,T1 g M'(3f. nr. 187/24 marn 2010 µ' , ptnbă ©.U.G. nr. II112009
Loge privind aprobarea Ordonantei de urgenlă a Guvernuluă- ,
nr,-111/2009 panlru regtementarea unor măsud fianncinr.
bugetare
.

57/2410.µ
x complefat prin ' O,U,t,, nr
s : M; 6f. nr. 438129 iurî. 2010 ,
. "
_
Ordonanlă do urgen{ă panliu complotarea unor acte
.`
'
nonnativo din domeniul finan`elor pubNce
.
apmbată pdn L. nr. 22/2011
M. or. nr. 184(16 mar, 2011
- ssmodfiicări prin- . au,G;-nr 8312010y,`
M. Of. •nr. 450/2 iul 2010' -° i .
-Ordonantă do urgentă pentru mgdiricarea şi compietarea Legil
:
nr, 273/2006 privind tinanteie publice locale, pracum şi pentru
stabilirea unormăsuri financlare : '
aprobată Cu mcdi8oări şl L• nr: 13/2011 '
M. Of. iv, 179/14 mar. 2011 .
oompietări prin

14 'modifici3riprin

nrodi/ică art. 2 pct 16, 50 şi 51, art. 3 al/n.
(!), art 5 alia. (2), art. 13, art. 25111. b),,
art. 29, at: 32 al/ti, (I) . (4), art 34 a1/n.
(2), an. 39 a/in. (2) şi (8), art. 58 a/in.. (1),
art 63 a/in. (4), art. 63 a/irr. (5_1), art. 65,
al/n, (1), art; 78 a/in. (1) /fr, b) y/ d);
.
in!rodtrce pct 21_1, 12_1, 28_1, 282
44_/ la art 2, a/in,. (2) - (6) (a art. 2, lit. e)
/a art 5 a/in. (1), a11a., (6) : (8) la an, 14,
aliu. (1_I) - (13,) la-ad. 24, a/itt ('21) la
art. 26, alin. (3) la art 34, alfn. (9) şt (10)
/a art, 39, alia, (2) la art. 4/, al/n, (8) - (15)
/a art 49, aIM, (2y1) /a art 57, a/in. (/_l) (/_3) la art. 58, a/in, (6) /a art. 61, olm,
(4_1), (4 2) şi (IQ) - (12) la art. 63, art.
75_1, art. 76_1, /it. e) /a at. 78 a/in, (1),
alit;. (2_2) la art. 78t
abrogă art 2 pct 34, art. 26 a/in. (7) - (9).
art 30 a/in. (7), art 33 a/in, (7_I), (7 2) şi
(8), art 58 a/it:. (2) - (4), art. 61 all;:, (/1).
art. 83

L, rir.;19/2011 ";^
M. Of: nr;179/14.mar, 2011 _
apr•obă cu modrfrcari O.U.G. m: 63/2010 şi
Legs privind aproberea Ordonan(el de urgen{ă a Guvemulul ' , madiilcă or:. 2 pct. 44/. art. 2 a/in. (2) /it.
nr. 63/2010 pontru modiricarea şi completarea Le9ii nr:
a), art. 1 al/n. (4) fit b), art. 6par•tea
273/2005 pnvind tlnantele publice locale, precum şi panlru .
inrroductină,
art. 14 Olin. (8), art. 30 alit:.
stabillrea unor mă5url financlare
(6), art. 31 alit:. (2), ar[, 33 pării/e
insraducrive ale a/ia. (3) şi (6), at. 49 alit.
(7), anera,
,
introduce /it e) la arr. 2 a/in. (5), a/in.
(4_i,) la rnr, 63

,
..

15modificăriprin

L.nr.îZ/2011
_• „`,
bf nr 184i16mar'241
-'_ aprobăO,(1G.ua•.57/2010
Loge privind aprobarea Ordonan(ei de urgen{a a Guvernului
.
nr. 57/2010 pentru complatarea unor acto normative din
,
domeniul l'inantetor publice
.. .

_
.

adifioări prin ~

L@:G. nr 37/2011ă _ dv9 .Of nr 285%22 apr- 2091: ..
Ordonan;ă de urgenlă pentru modificarea şl completarea Legli
contabiiltă¢il nr. 82/1901 şi pentru modificarea altar acte
'
. normative incidonte
.
aprobală prin L. nr. 32/2012 -•
M. Of, nr. 181/21 mar. 2012 -

17 modiflcâri prin

introduce attn. ‚'91) ş•i (9j) to art, 54,

,.nP96/2011.; (.. ,
M. Of. nr, 40419 iuri.2011
Legs pdvind aprobarea Ortlonan{ei de urgentă a Guvemulu
nr: 91/2000 pentru modificarea unor acle normative

Con:vll/nl Leg/slat/v -

28 aprilic 2020

abrogă art 80 alin. (1) /it, c)

aprabă en rr:adlficări 0.L1.G, nr. 9112009

Fag. 2 d/n 5

rs modific_ări prin°

O.U.Ginr.102/20i1, '.

: M:Of. nr:654/2 dşc, 20iT:.

Ordonantă de urgenţă pentru modlricarea Legii or. 27372006
privind finanţele publics locale
aprobată prin L. or. 156/2012
M, Of. nr. 680/1 oct. 2012
samodifiaăripiin'

.__.

O.U.G.°nr 4712012 "

M.Of. nr. 635/6

Ordonantă do urgeniă pentru modificarea şl complelarea unor
acts normative şi reglementarea unor măsud fiscal-bugetaro
aprobată Cu modl8cări şl L. nr. 98/2013
M. Of. or. 213115 apr. 2013
.
..
completări pun
.
,

zamod6iicări prin; 'L. nr: 756t2012 3 ',;~ .'.
M.Of, n,r. 66011 act. 2012,
.
Legs privind aprobarea Ordonantei de urgenţă a Guvemulul
nr, 10212811 pentru modificarea Legii nr. 273/2008 privind
.
linantele publics locale

21 modificări prin

nrodifică art. 32 a/ht. (I)-(4), art. 33 a/in.
(3) şi (6)

modfcă art 14 alin. (8), art. 22 alin. (1),
art. 32 alin. (1) tern introductivă, art. 33
a/in. (3,)/it b), alin. (5) şi alin. (6) /it b),
art. 51 alin. (l), art. 63 aliu. (4 3), art 7R
alhr. {I) /it b) şi c);
.
introduce pct. 4/ la art. 2 alhr. (1), ahn:
(9) /a art. 14, a//n. (13 1)x(1310) la art. .49
aprobă O. U.G. nr. 102/2011

nr ;967/2012
M. pf. nr 757/12 nov ZOi2 ;: G nrodifică, la data de
Loge pantru puneroa in aplicarea Legil nr, 2a6/2e09 privind.
77

rarle 2014;.art.

Codul penal

(v Oecizla LC.C.J. nr, 412014-M.Or. nr.434113 kin, 2014)
2z moditicarhprin, , L nr.~96/2013 a, oe"z`;
._ x „ ~ M. Of. nr. 21.3115 apr..2013; Legs privind aprobarea Ordonanţel de urgenţă a Guvemulu{

aprobă O.U.G. ,n 47/2012 şi nrodifică art.
63 alin. ('4_3,);
introduce art. Q 1, art 42

2s m_odilicări prin

O U.G. nr 46/2013`:
M::OF.n'r. 289/24'mai 2013. °::
Ordonarită de urgenţă privind cdza financiară şi insotventa

inod{Jică art. 74 al/n. (I), (4), (6), (7), (8),
(10) şi (12), art. 75 alin. (1), (7) şi (I5), art.
78alln. (1) /It. c)

., .
. _. _ .
~O.U,G,.itr
nr: 703/15 nov. 2013 '
_ .1
M. Of.""
a 03/2013
~Ordonanţă de urgentă privind salarizarea personalutui plătit

amdffrcă ai't. 49 alin. (13_9)

nr, 4712012 pentru modigcarea şi completarea unor acts
normative şi reglementarea unor măsuri Oscat-bugetare

unilăţilor administrativ-teriladale
aprobală cu modificărl şl L or. 35/2016
M. Of: or, 219/24 mar„ 2016
complotări prin

.

..

.

.

24 modificări prin

din fooduri publics in anu12014, precum şi alto măsuri in
.
dameniul cheltufelilor publics
.
aprobată cu completări pnn L nr. 28/2014
M. Ot, m.201121 mar. 2014

25'completat prin _ O u;G.;nr. 16/20i4 m
~

2e modtftc8ri prin

.

.. ..

2? oriipţetat prin

M. Of. nrr` 3D5124~apr. 2o14

Ordonanţă de urgentă pentru reglementarea unor nlăsurî
privind acttvitatea Regiei Autonome "Admtntstratta
Patrimonlului Pratocotului do Stat", pentm schimbarea
regimului juridic al unor imobile ş1 pentru mod(Bcarea unor
acts normative

nrroduce art 3.5 /

,,~.w '
OU~ nr 14/2i15 `
M Of nr 374/28'maf2015.`:,r,, r modifrFă art 39trlin. (7 2).
Ordonanlă de urgenţă pentru completarea Legil administrattet
'
,
publics locale nn 215/2001 şi pentm modificarea ad. 39 alin.
'
(7 2) din Legea or. 273I2006 privind finantele publics locale
aprobată prin L, nr. 355t2015
M. Of. nr. 973/29 dec. 2015
....,

„? M. Of. hr: 733130 sep: 2015'.
O L(.G,i1r.41/2015
Introduceal/rr. (2) /a trrt. 82
Ordonantă do urgenjă pentru modlficarea şl completarea unor
acte normative, procure şi penlru regtementaroa unor măsuri
bugelaro
.
probată cu modlficăd şi Lo nr, 11212016
M. Of. nr. 408/30 mei 2016
'
' cempletărl prin
.

C'nusilird Legislat/v -

25 apt/lie 2020
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25 modffrcărl,prin
.

as modificărl prin

aprobă O,U,G. nr. 14120/5

I., nr', 35/2016
M. Qf. nc 219124 mar. 2016
Legs pentru aprobarea Ordonan{oi de urgan{ă a Guvemului
nr, 46/2013 privind criza ffnanciară şi insolven{a unită{ilor
administrativtedtoriale
-

- modWcă art. 74 alin. _(1) partca
introductivă şi lit a), art. 75 alin. (1).
patter, introductii'ă şi lit. a)

as completatpr`in
-

~

L, nr. 112/2016 '
; M. Of. nr. 408'130 mai 2016
Loge privind aprobarea Ordonan{et de urgen{ă a Guvemuiui
nr. 41/2015 pentru moddicar®a şl completarea unor acte
. .. normative, precum şl penlru reglemeniarea Liner măsud
bugetare

st modificâri prin

L, nr.104/2016 .
M. Of. nr. 409/31 mai 2016
Loge pentru aprobarea Ordgnan{ei d urgen{ă a Guvemulul
sir. 3412015 privind rogtemsntarea unor măsuri pentru
stimularea abserb{lel fondudior exteme nerambursablie

.e.r
O.U.G:nr. 9/2017+;
- M. of. nr. 79/301an.2017 ...
Ordonan{ăde urgen{ă privind uncle măsud bugetare 4n anui
2017, prorogarea.unor termene, procum şi modificarea şi
completarea user acte normative
aprobată Cu modi(icări şi L. nr,-115/2017
Ivi. Of. nr. 403/29 mai2017
completărl prin

sz completat prin
.

-

L, nr: 355/2015
M. Öí. nr: 973(29 dec. 2015
Lege privind aprobarea 0rdonan{ei de urgen{ă a Guvemulul
nr. 1412015 panlm complelarea LegB admintatraiiel publice
locale S. 215/2001 şl pentru modlricarea art. 39 alln. (7^2) din
Legea nr. 273/2006 privind 0nan{ete publice locale

. ..
.
- - `_..
as completat
prin O,u.G. nr 1j/2018
ar, 2018
-. .. .. . . M. Of.
. . nr: 20717
.
_..m.
_..
.
~.
. Ordcnan{ă de urgen{ă pentm adoptarsa-unor măsuri bugetare
şl pentru completarea art, 63 dln Legea nr. 273/2006 pdvind
finan{ete publice locale
aprobată Cu modirrcări prin L,. nr. 18712018
M, Or, nr. 639123 iuL 2018
semodlfqădprin r 6rne6212018 ~_" -M.Of nr 21319 mar. 2018
Lego pontru modiiicarea Legii nr, 27312006 privind finan{ele
publics locale şi a Legii admintstrauei publice locale nr,
215/2001

35 completat prin ':' O.u.G, nr:
4ct. 2018 "'
. ,,. 89/2019,~;`,.= M. Of. .nr,
.
.. 864/9
Ordonantă de urgentă privind uncle măsud fiscal-bugetare şi
pentru modificarea şl compietarea unor acte normative
aprobată Cu modlficări şl L nr. 13/2019
M. O( nr. 28110 Ian. 2019
comptetărl prin
aă modificări prin

O.U.G. nr. 89/2018
M. Of. nr. 854/9 oct. 2018
Ordonan{ă de urgen{ă.privind unole măsurl fiscal-bugetaro şl
pentru modi8carea şl completarea unor acte normative
aprobată cu modiricări şi L. nr, 13/2019
M. O. nr., 28/10 ian. 2019
completărl prin

Carr.sitiul Leglslativ -

28 aprilie 2020

aprobă cu mod(icări şi cornpletări O. U, 0.
nr: 41/20/5 ,şi introduce a/i/r. (3) la an. 82

aprobă ctr conrplerăYz- O.U.G. at. 34/2015
şi modiftcă art 5{t atm. (9 1) lit a)

introduce alin. (1_4.) /a an. 58

inn-educe alin. (13) la an. 63

. modf/lcă art. 35 1 alin. (7) partea
introdnctivă şi lit, a)

introduce a/in. (14)-(17) la art. 63

Peettrtr amrl20/8, ternre/nr/ prevCmut /a art,
63 alin.. (14) din Legea"nr. 273/2006, Cu
atodlficări/e şi comp/etările utterioare,
precum şi cit cottrp/etările aduse pr/u .
pre=eerta ordonan/ă de urgentă se •
înlocuicştc cu data de IS octombrie 2018 şi
teemeun/ prevăzut la ar•t. 63 al/re. (15) din
aceeaşi lege se inlocrrieşte cu data de 3!
octombrie 2018r

Peg. 4 din

97 madi0căd prirr ;L. nr. 305/2018 ,' ~- "~
M. Of; nr. 1053/12: dec. 20181' . t' arodifrcă an 351 alin. (I) partea
Lege pentru rnodificarea şi comptetarea Legii nr. 273/2006
iatroductivă şi lit. a):
prlvind rinantele publ[ce locale, precum şi peniru modi0carea
introduce art. 35 2 .
alin. (5) al art, 15 din Legea admtnlslra)lei publice locate nr..
21612001
- '

as eompletatpinr 4 O t1.G._nr.114/2018.
M Of: nr 111fi129
._ ._ _ deo 2018 '.. introduce al/+r. (18) la art 63
OrdonanSe da urgenSă pdvind Instiluirea unor măsud în
'
domeniul Investigildr publice şi a unar măsuri Oscal•bugetare, -.
'
modirlcarea şl comptetarea unor acte normative şi prorogarea
.
unor termene
Prevaderite capilalulut IV se eptic:l incepând cu data de 1 ianuarie 2019
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EVENIMENTE SUFERITE do actul..;.
L. nr. 50012002

M. Of. nr. 697113 aug. 2002

Lege privind trnansele pub/ice
(v, Decizta I,C,C.J. nr• 1012911 - M. Of. nr. 766/4 nov. 2011 (art. 19))
-._ .
. . ...
. .
.
.~.,..
? promulgaţă prin O nr:`677/2002 ., ; '
`M."Qf; nr _597113 aug. 2002
._ Docret pentru promulgarea Legif privind ăinantele publics

_ .

._
2 modiflcări pdn - L. nc31412003 ~~;
•M:Of or 506/14 iu1.2003 ' .;,;~, drodifrcă art. 15
. Lege pentru modi0carea art. 15 din Legea nr; 50012002 privind
liriantele publics
' .
..

s modiflcâri prin

L •nr:•95/2006 _
M.'Of. nr.380/3 ma(2006 _ '_
Lege privind Statulul deputatilor şi at senatodlor

_. .~._._
,..,.,.
~... . _. . _
A modi0căd prin . H G.~nc 188512006',~~ r . M.-.pd. nr. 12/8 ian.~2007'
Hatărăre pentru modificarea IImitator valance privind
competantete da aprabare a documentatiilor tehnico. ecanamice ale obiectivetor de investi(li Ooi

s"modl0căij prin

G. nr 34/2009 K
M..Ot it 249%14 apr. 2009;
Ordonantă de urgentă cu pnvire In rectificarea bugetară pe
anui 2009 şi reglementerea unor mesud linanciar- fisoale
aprobată pdn L. nr. 227/2009
M. Of. nr. 402/12 fun. 2009
ńnrnnn.

, nrodifică in mod corespunzătw•art. 6! a/in.
(3)
.

; nradiJică /inritele valorice prevăznte lir an.
42 al/n. (1)

srrspendă p8nă la 31 decenrbrie 2009
ap/icarea dispozill/lorar•t. 21 al/n. (4)

Tt.,..wń'a..

......... . .
~' mart/frcă liralfete ralaripe prevcL>ate Itt art.
Hotătâre pentru modiflcarea Ilmttelarvalonce privind
42 din, (I)
competentele do aprobare a documentatiilor tehnieo'
economics ale obiectivelor de investitii not

m.......a:r.»z.i»w»

r. n t

T modtiic5rţ
prin
_

+,.
L iir 227/2009
M.'Of nr 402112 14n..2009
; aprobă O.U.G. nr. 34/2009
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvemutul
nr. 3472009 Cu pdvire la raclifrcaree bugetară pa anui 2009 şi
reglementarea unor măsuri flnanclar-fisca)e

.

t.

a madiflcărt prin

L'nr. 30512009
M.IOf. nr. 68019 oct. 2009;;r -_ :; utod/Jleă art. 52 alin. (7):
_
Lege pentru
modificarea alln. (i) al an. 65 dln Ordananta
introdnce alirr. (7/) la ar•t. 52
Guvernulu{ nr. 57/2002 pdvtnd cercelarea ştllnti0că şl
" dezvollarea tehnologică şl pentru medilicarea şi complelarea
ad. 52 dln Legea nr, 500f2002 privind finantele publica

a cornptetat prin

O
nr 57/201.
..___....
_ .. 0..
_. ÎJ.G.

,

r
....M., Of nr..436/29
_ iun.
. 201
. . t3
. Ordonantă de urgentă pentru completarea unor acto
normative din domentul finantelor publics
'
aprobată prin L, nr. 22/2011
- M. Of nr, 164t16 mar. 2011

_ nr. 890%30 dec: 2010 ,
O IJ.G. nr j27Î20101 ..; M, OP
Ordonantă de urgensă pentm modificarea şl complatarea
. 0rdonante6 de urgentă a Guvemului nr, 146/2002 privind
formarea ş€ ulilizarea resurselar demiate pdn Irezoreda
statulul şl pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002
privind finantele pubtice
aprobată Cu madificări şl L.. nr. 12512011
M. Of. or. 433121 iun. 2011
completăd prin

1a mod-ificări prin
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introduce alin. (9) şi (10) to art 52

nmd/ficn an. 52 a/in. (9) lit a)

-
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priri

L nr.'22t2011 ~ „. "
M. Or. i1r:'184/16'mar:2011
Legs privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemulut
nr. 57/2010 pentru completarea unor acts normative din
domeniui 8nanteior publics

.

it modlfrcări prin

.

O.u.G.ynr 37/2011." ~ , ...
M..Of.
_ nc 285/22 apr: 2011
Ordonantă de urgentă pentru modl0csrea şl completarea Legu
contabllită(il nr. 82/1991 şi pentru modi6carea eltor acts
normative incidents
aprobată pdn L. nr. 32/2012
M. Of. nr. 181/21 mar. 2012

n rrrodiflcărf prUi= 'L. n'r, 12512011
M. Of, nr. 433121 iun. 2011 •
Legs privind aprobarea Ordonantei de urgent a Guvernului
nr. 121/2010 pentru modiiicarea şl completarea Ordonantei de
urgentă a Guvemului nr. 146/2002 pdvind formarea şi
u0lizarea resurselor derulala prin trezoreda statutui şi pontru
moditicarea art. 52 d(n Legea nr. 60012002 privind Rnantele
.
.
.
..
publics
.
.

W completat prin

. .,.
.. „ .
. n
.
O U G. nr 6312011`y=~
~ tYl: Of,,nr.460/30 irin 2011,. __
Ordonantă do urgentă pentru completarea art, 47 din Legea
nr. 506/2002 pdvind tinantele pubpce
aprobală prin L. nr. 22/2012
M. Of, nr. 281131an- 2012

. . .. .....
is'modrficărţ prin

,

i' aprobă CJ,(2G. nr. 57,12010
.

brogă art 74 alia. (1) lit. d)

.

apr•obă crr rrradifrcuri U, i{•G, nr. 121/2010

,.

,

~

- .

.
.

.

introduce ai1n. ('4_V /a art. 47

.
L nr..2212012t u.ta
M. Or. nr 28/13 ian 2012 , . ' aprobă O.t. G, nr. 43/2011 .
Legs privind aprobarea Ordonantei de urgentă a. Guvernulul
nr.63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr, 500/2002
privind rinantele publics
.

Of.

1a completat prin

O_U G'nr 47/2012
M.
nr 63516'sep. 2012 , ,'; nit' odtace per. 3,1!a al t. 2, pct. 35,,) Ia
Ordonantă de urgontă pentru modi0carea şicomptetarea unor art. 2, art. 28_1, at 282, art. 35 , a1in,
. sate normative şi reglementarea unor măsuri Oscahbugotars
(1_I) la an. 49
aprobată cu modi0cărî şi L. nr, 98/2013
M, OL nr.213/15 apr 2013
compietări prin
'

sv m.__pdiflcări. pr1n
y ~~ •
•~

L nr ~18712012
M Of nr 757112 nova20ţ2 -, -, arodificc"r, fa data de 1 februat•ie 2014, rn7.
Legs pentru punerea 1n apOcare a Legfl sir, 286/2009 privind
71
Cotlul penal
.
tv. ®eclz a LC,C.J,.nr, 4l2014,. M. Of, nr. 434/13 lun.2014j .,

.

aa errodificâripritî = L nr. 98/2013i4tĄ„j ~; M.'Of nr 21311,5'âpr.2013~_ ';; apr•obă G.U.G: nr. 47/2012
Loge privind aprobarea Ordanansel de urgensă a Guvernu[ut
nr. 47t2012 pentru modificarea şi complelarea unor acts
normative şi regiementarea timer măsuri Gscai-bugetara
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as modificărf prin

L nr, 270)2013% ' ' _
M, Of, n 42118 âoL 2013
-Lego pentru modi0oarea şF completarea Legit nr, 500/2002
pdvind f nanjele pubilce

.

.

..
.

'

'

xn_cnmpletăt pHn
.

nradjJică art. 2 pct. 2, 3, 5, 9 13,
30, 33, 34, 39, 43, art 4, art l0, art. IS
a/in, (1) şi (3), art 16 a/in. (I) /it, c), art 19
llt. d), art 20, art. 21, art. 22 a/in, (1), art.
22 a/in, (2) /ii. a) şi c), art. 24, art. 26 lit
b), art. 282, art 29 a/in. (4), art, 31, art,
32, art. 33; art 34 a/in. (I), (4) şi (5), art
35 a/in, (1), art 35 al/n. (4), art. 36, art.
38, art. 39; art 42, art, 43, art. 44, art. 47,
, art, 50, art. 52, art. 55, art. 56 alin. (2), art
571it b), art. 58 a/in. (2), art 59 alit;. (2),
art 61 a/in. (3), art. 66, art. 68 alin. (4),
art.
70 a/in. (3), art. 72 a/in. (1) /it a) şi b);
introduce pct. 3_2, 3_3, 7_I - 7 3, 8_1şi
8_2; pct. 201, pct. 27_I şi 27_2, pct. 371,
pct 401la art 2; alit;. (2) şi (3) /a tat: 2, ' .
a/in. (2) şi (3) la art. 6, art: 7_I, art. 14_i,
a/in. (21)/a art 17, atilt. (3_1) la art. 17,
lit, b_I) - b3,) la art. 19, lit b_1) fa are 28,
«r 28_3 - 23_S. alin. (21) la art 30,
secliunea 11 cu art, 3 / - 305/a cap,
11l alfn. (3~Ijta art. 35, art. 38_1, art
43_I, art; 46_i,.art, 47_i, a/in. (3) la art
59, atbr. (8) la art 61, attn. (4) - (6) la art.
70, art. 731, art. 75_1;
abrogă art. 2 pet, 7 şi 12, art. 19 /ft. b), art,
29 a/in. (6), art. 40, an. 46, art. 53 a/in. (3)

O U.O; r r'951201 C ş
,k introduce a/in. (9_1) la arr. 52
Pvt; Of. nr 24114 ăpr 2014
Ordonantiă do urgentă pentru completarea art, 52 din Legea
nr. 500/2002 privind Onanjele pubitce
.
aprobată pdn L, nr, 111/2014
M, Of; nr: 526/15 t4. 2014 ..

xr'modif 0ări p'rlri

L nr;111/2o14 ; '' ;' t tv1: Of:nr. 526/16 lul 2014 1.: = s upr'abă O. U,G. in'. 15/2014
Lego privind aprobarea Ordonanţei de urgeniă a Guvernului
,
nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500r2002
privind rinan(ele publice
.

:2 inodrflcăii,prin

O U.G:-nr 41/2015 M ~ M,Of nr 733;30 seP. 2015'~:."
~°r nrodffrcă art. 2911t. b2,) şi b3,)
Ordonan(ă do urgen(ă peniru modi6oarea şl completarea unor
acte normauve„ precum şi pentru ragiementarea unor măsuri. , prorogâ termenul de itttrare in vigoare a
bugetara
,
art. 28_5, 52 Şă 70 (astfel cun; aufost
aprobată Cu modincări şl L, nr, 112/2016
M. Of. nr. 408/30 ma) 2016
modificate/introdase prin L. nr: 270/2013)
completădprin
,
/a /fan. 2017

23 modificări prin _

nr:,112/2016 :
M Of nr 408130 ma) 2016
Loge privind aprobarea Ordonantei do urgen(ă a Guvemului.
nr, 41/2015 penUu modi0carea şl comptetarea unor acte
normative, precum şi pentru regtementarea
' unor măsuri
bugetara

aprobă an nrodi/icări şi con;pletări G.dI,G.
rrr. 41/2015,e1anodifrcă art. 19/it b~2)

24 completăt prin

tir.;1t)4/2096 , 4 -r M. Of, nr40913Ţ rna12016 `
Lego pentru aprobarea Ordonan(ea de urgen{ă a Guvernului
nr, 3412015 privind reglemenlarea unor măsuri penlru
stimuiarea absorbfiei tondurilor externe nerambursabito

aprobă en completări Q.U.G. m;, 34/2015
şi introduce alit;. (‚101') la art. 52
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madi8cbriprin

.0,U.G.nr.912017 , } `' M.Of.nr.79(30ian.2017 °S
Ordonan(ă de urgen(ă priv7nd unele măsuri bugetare in anul
2017, prorogarea unor lermene, precum şi modificarea şi
completarea unor acte normative
aprobală co modificări şi L. nr. 115t2017
M. Of. nr. 403t29 mai 2017
completăd prin

Crnrsitiui Legisiativ -

28 apritie 2020

suspendă aplicarca prevederilor art. 4, trr•t,
26 lit. b), art. 28_5, art. 36 şi ar•t. 571it, b)
referitoar•e to creditete tie angajanrentpănă
ta data de 1 iarurarie 2018
'
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EVENIMENTE SlJFER7TE de actul.,.
M. Of. nr. 230121 mar. 2020

O.U.G. nr. 2912020

Ordonanjă de urgenjă privind unele măsuri economice şi fiscal-buge tare
+ recdficare

M_ Of. nr. 252/26. mar. 2020

; , ,

it_.~.

-~.- rectifcă art. XI a/fn. (J)Si (?)

RECTIFICARE
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