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AVIZ
referitor la proiectul de Lege privind unele măsuri de ocrotire 

pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale

Analizând proiectul de Lege privind unele măsuri de ocrotire 

pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale,
transmisă de Secretarul General al Guvernului cu adresa nr.410 din 
09.12.2021 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu 

nr.D1067/09.12.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46 
alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Legislativ,

Avizează favorabil proiectul de lege, cu următoarele observaţii
Şl propuneri:

1. Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor măsuri de 

ocrotire pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale, 
precum şi modificarea şi completarea unor acte normative.

Potrivit Expunerii de motive ..Propunerile de reglementare 

elaborate iniţial la nivelul Ministerului Justiţiei au fost dezbătute şi 
îmbunătăţite în cadrul unui grup de lucru care şi-a desfăşurat 
activitatea începând cu luna martie 2021 la nivelul Cancelariei Prim- 

ministrului (ulterior, a fost emisă Decizia prim-ministrului 
nr.357/2021 privind constituirea şi atribuţiile Comitetului pentru 
redactarea unor propuneri de lege ferenda în vederea conformării cu 

dispoziţiile Deciziei Curţii Constituţionale a României nr.601/2020 

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.164 
alin.(l) din Codul civil, în materia punerii sub interdicţie a 
persoanelor cu dizabilităţi, publicată în Monitorul Oficial nr.594 din
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14 iunie 2021), la care au participat reprezentanţi ai Ministerului 
Justiţiei, Ministerului Puhlic-Parchetul de pe lângă înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, Ministerului Sănătăţii, Consiliului Superior al 

Magistraturii, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului 

Afacerilor Interne, Autorităţii Naţionale pentru Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, alături de reprezentanţi
ai Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România si ai societăţii> > >
civile2\

Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 

alin.(3) lit.p) din Constituţie României, iar în aplicarea art.75 alin.(l) 
din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Senatul.

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

3. Precizăm că o propunere legislativă, având ca obiect 
modificarea şi completarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil şi a 
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (b473 din 
12.10.2021), a fost transmisă de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr.XXXV/4697/27.09.2021, fiind emis avizul favorabil, cu 
observaţii şi propuneri, nr.919 din 15.11.2021.

Respectiva propunere legislativă preconiza, potrivit Expunerii de 

motive „instituirea unui sistem gradual de dispunere a măsurii de 
ocrotire, a unei perioade determinate de timp pentru care pot fi 

dispuse şi prelungite acestea, configurarea unor reguli privind 

reevaluarea sau reexaminarea periodică a regimului de ocrotire ales 
de către instanţa de tutelă, a măsurii de ocrotire în funcţie de 

circumstanţele concrete în care se găseşte cel ocrotit!'. La momentul 
redactării prezentului aviz, propunerea legislativă se află în lucru, la 
comisiile permanente ale Senatului.

Având în vedere faptul că propunerea legislativă vizează 

intervenţii legislative similare cu cele ale art.7 şi 8 din prezentul 
proiect de lege, pentru evitarea adoptării unor soluţii legislative 
diferite, recomandăm dezbaterea concomitentă a celor două proiecte.

4. Semnalăm că este necesară solicitarea avizului Consiliului 
Superior al Magistraturii, în considerarea dispoziţiilor art.38 alin.(3) 
din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora
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,^Plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează proiectele de 

acte normative ce privesc activitatea autorităţii judecătoreştr.
5. Menţionăm că este necesară aplicarea prevederilor art.7 

alin.(3’) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, .^Propunerile legislative, proiectele de legi şi 
celelalte proiecte de acte normative vor fi însoţite. în mod 

obligatoriu, de o evaluare preliminară a impactului noilor 
reglementări asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omuluF.

Evaluarea preliminară a impactului noilor reglementări asupra 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului reprezintă un set de 

activităţi şi proceduri realizate cu scopul de a asigura o fundamentare 

adecvată a iniţiativelor legislative, în vederea, atât a evaluării 
impactului legislaţiei specifice în vigoare la momentul elaborării 
proiectului de act normativ, cât şi a evaluării impactului politicilor 
publice pe care proiectul de act normativ le implementează.

6, Semnalăm că, potrivit Expunerii de motive, „In considerarea 
obligaţiei legiuitorului de a pune de acord dispoziţiile art.164 alin.(l) 
din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, constatate ca fiind 
neconstituţionale, cu Decizia Curţii Constituţionale nr.601/2020 şi cu 

prevederile din Constituţia României, republicată, prezentul demers 

legislativ propune instituirea unor soluţii de reglementare în materia 
ocrotirii persoanei fizice majore cu dizabilităţi psihosociale sau 

intelectuale. Proiectul urmăreşte realizarea unei intervenţii 

substanţiale în materia măsurilor de ocrotire de drept civil de care 

pot beneficia persoanele fizice vulnerabile, fiind astfel continuată, cu 
privire la statutul juridic al persoanei fizice, ampla reformă 

legislativă realizată prin adoptarea noului Cod civil.'\
Menţionăm că, prin Decizia nr.601 din 16 iulie 2020\ Curtea 

Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat 
că dispoziţiile art.164 alin.(l) din Codul civil sunt neconstituţionale. 
In aplicarea dispoziţiilor art.147 alin.(l) din Constituţia României, 
republicată, în intervalul 27 ianuarie - 12 martie 2021, dispoziţiile 
art.164 alin.(l) din Codul civil au fost suspendate de drept, 
încetându-şi efectele juridice începând cu data de 13 martie 2021,

Publicată în Monitorul Oficial nr.88 din 27 ianuarie 2021.
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întrucât în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după eaz, nu a 

intervenit pentru modificarea prevederilor respective.
In paragraful 30 din respectiva decizie. Curtea a reţinut că 

..reglementarea analizată instituie un regim substitutiv, astfel că 

drepturile şi obligaţiile unei persoane puse sub interdicţie 

judecătorească vor fi exercitate de un reprezentant legal, indiferent 
de gradul de afectare a discernământului persoanei în cauză, în 

dauna unui regim de suport caracterizat printr-un mecanism de 

sprijin pe care statul să îl acorde în funcţie de gradul de afectare a 
discernământulur.

Precizăm că, potrivit art.50 din Constituţia României, 
..Persoanele cu handicap se bucură de protecţie specială. Statul 
asigură realizarea unei politici naţionale de egalitate a şanselor, de 

prevenire şi de tratament ale handicapului, în vederea participării 
efective a persoanelor cu handicap în viaţa comunităţii, respectând 
drepturile şi îndatoririle ce revin părinţilor şi tutoriloP\

In acest sens, Curtea Constituţională a stabilit^ că ..Această 
normă constituţională impune în sarcina legiuitorului obligaţia 

pozitivă de a reglementa măsuri adecvate pentru ca persoanele cu 
dizabilităţi să îşi poată exercita drepturile, libertăţile şi îndatoririle 
fundamentale, obligaţie de sprijin şi susţinere pentru a veni în 
ajutorul acestora''.

Totodată, Curtea Constituţională a reţinut în paragraful 46 din 
Decizia nr.601/2020, precitată, faptul că ..măsura punerii sub 

interdicţie judecătorească reglementată de art.164 alin fi) din Codul 
civil nu este însoţită de suficiente garanţii care să asigure 
respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului. 
Aceasta nu are în vedere faptul că pot exista diferite grade de 

incapacitate şi nici diversitatea intereselor unei persoane, nu se 

dispune pentru o perioadă determinată de timp şi nu este supusă 
unei revizuiri periodice.

7. La titlu, având în vedere faptul că la art.7-20 din prezentul 
proiect se intervine asupra mai multor acte normative, este necesară 
aplicarea dispoziţiilor art.41 alin.(5) din Legea nr.24/2000 privind

^ A se vedea în acest sens Decizia nr.l38 din 13 martie 2019, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 14 mai 2019, paragraful 60, 
sau Decizia nr.681 din 13 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.889 din 8 decembrie 2014, paragraful 21.
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normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora 
„/t? cazul actelor normative prin care se modifică ori se completează 
un alt act normativ, titlul actului va exprima operaţiunea de 

modificare sau de completare a actului normativ avut în vedere.
Ca urmare a celor de mai sus, este necesară reformularea 

corespunzătoare a titlului.
8. La preambul, primul paragraf, pentru precizia exprimării, 

propunem indicarea emitentului Deciziei nr.601/2020, precum şi a 

titlului acesteia, luând în considerare faptul că este pentru prima dată 

citată, precum şi completarea textului cu datele de identificare ale 

editorialului în care a fost publicată această decizie.
Totodată, pentru o informare completă şi corectă, este necesară 

redarea corectă a titlului Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, respectiv ,^Convenţia privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre 
semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 
200T\ precum şi menţionarea actului normativ intern prin care 

România a ratificat-o, respectiv Legea nr.221/2010.
La paragraful al treilea, semnalăm că expresia „fn legislaţia de 

drept comun, dar şi specială^' este insuficient de clară, fiind necesară 

reformularea sa în mod corespunzător.
9. La art.1-6, referitor la instituirea soluţiei legislative privind 

asistenţa pentru încheierea actelor juridice, destinată persoanei 
majore care, din cauza unei dizabilităţi intelectuale sau psihosociale, 
are nevoie de sprijin pentru îngrijirea propriei persoane, a 
administrării patrimoniului său şi, în general, pentru exercitarea 

drepturilor şi libertăţilor sale civile, semnalăm că, de lege lata, prin 

art.2096-2102 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, 
cu modificările ulterioare, este reglementat contractul de 

intermediere, definit ca fiind contractul prin care intermediarul se 

obligă faţă de client să îl pună în legătură cu un terţ, în vederea 
încheierii unui contract.

Având în vedere faptul că la art.l alin.(2) din proiect este 

prevăzut că ,,Asistentul este autorizat să acţioneze ca intermediar 
între majorul care beneficiază de asistenţă şi terţele persoane, fiind 
prezumat că acţionează cu consimţământul majoruluU, recomandăm
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revederea normelor preconizate, astfel încât să se înţeleagă care este 

diferenţa dintre instituţia juridică a asistenţei pentru încheierea actelor 
juridice şi contractul de intermediere, cu atât mai mult cu cât asupra 

reglementării respectivului contract nu se intervine prin prezentul 
proiect.

In acelaşi timp, trebuie detaliate, în concret, care sunt 
atribuţiile/sarcinile pe care le poate îndeplini asistentul.

10. La art.l alin.(l), pentru o exprimare specifică stilului 
normativ, propunem eliminarea sintagmei „fn generar\ ca superfluă. 

Formulăm prezenta observaţie pentru toate situaţiile similare din
proiect.

Totodată, pentru precizia exprimării, este necesar să fie 

prevăzute în mod expres articolele din Legea nr.36/1995 care fac 

obiectul normei de trimitere, iar în finalul textului trebuie introdusă 
expresia ^^republicată, cu modificările ulterioare^'.

11. La art.4 aliii.(l), semnalăm că sintagma .potrivit legii", prin 

gradul mare de generalitate, este improprie stilului normativ, fiind 
necesară reformularea acesteia, astfel încât să fie precizate în mod 
expres actele normative vizate.

Reiterăm prezenta observaţie pentru toate situaţiile similare.
12. La art.6 alin.(l), pentru claritatea normei, propunem ca 

partea introductivă să aibă următoarea redactare:
..(1) Asistenţa încetează în următoarele situaţii:".

13. Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, propunem 

ca părţile dispozitive ale punctelor art.7-20 să fie reformulate, în 
mod corespunzător, după următoarele modele:

„... Articolul ... se modifică şi va avea următorul cuprins:”;
„... La articolul ... denumirea marginală se modifică şi va 

avea următorul cuprins:”;
„...La articolul ... alineatul (...) se modifică şi va avea

următorul cuprins:”;
„...La articolul ... alineatul (...), litera ...) se modifică şi va 

avea următorul cuprins:”;
„...La articolul ..., litera ...) se modifică şi va avea

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

următorul cuprins:”;
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La articolul ... după alineatul (...) se introduce un nou 

alineat, alin. (...), cu următorul cuprins:”;
„... La articolul ... alineatul (...), după litera ...) se introduce 

o nouă literă, lit....), cu următorul cuprins:”;
La articolul, după litera ...) se introduce o nouă literă, 

lit. ...), cu următorul cuprins:”.
Aceste modele se vor adapta în funcţie de numărul 

subdiviziunilor amendate/nou introduse.
14. La art.7, formulăm următoarele observaţii şi propuneri: 
a) la pct.l, întrucât intervenţiile legislative aduse Codului civil 

sunt atât de modificare, cât şi de completare, propunem ca în partea 
dispozitivă să fie menţionată în mod expres natura intervenţiei, astfel:

„7. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul
cuprins:''.

Observaţia este valabilă pentru toate situaţiile similare, 
b) la pct.4, pentru respectarea exigenţelor de tehnică legislativă, 

propunem ca partea dispozitivă să fie reformulată, după cum
urmeaza:

„4. La articolul 43, alineatul (1) litera b) şi alineatele (2) - 
(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:".

c) la partea dispozitivă a pct.9, propunem eliminarea sintagmei 
articolului"^ ca inutilă.

d) la pct.lO, referitor la textul propus pentru art.104 alin.(5), 
semnalăm că expresiile „a unei alte măsuri prevăzute de lege" şi 
,,aplicarea regulilor de drept comun edictate pentru ocrotirea unui 
interes general sau particular, a celor în materia reprezentării sau 
asistării, a celor referitoare la drepturile şi obligaţiile soţilor" sunt 
imprecise şi improprii stilului normativ. In consecinţă, sugerăm 

înlocuirea acestor trimiteri cu actele normative incidente. Observaţia 
este valabilă pentru toate situaţiile asemănătoare.

e) la pct.l2, la textul propus pentru art.llO, pentru rigoarea 

exprimării şi coerenţă redacţională, recomandăm înlocuirea expresiei 
^feneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială" cu expresia 
^puşi sub consiliere judiciară sau tutelă specială".

t) la pct.l6, în ceea ce priveşte textul propus pentru art.118. 
alin.(2), este necesară reconsiderarea sintagmei Jn condiţiile legii 
speciale", deoarece, prin gradul mare de generalitate, este improprie
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stilului normativ. Observaţia este valabilă pentru toate cazurile 

similare.
. g) la pct.l9, partea dispozitivă se va reda sub forma:

„7P. La Cartea 1 Titlul III, titlul Capitolului III se modifică 

şi va avea următorul cuprins:'\
h) la pct.20, în ceea ce priveşte norma preconizată pentru 

art.164 alin.(l), referitor Ia expresia ,,din cauza unei deteriorări 
temporare sau permanente, parţiale sau totale"", pentru un spor de 
rigoare normativă, recomandăm să fie prevăzute consecinţele 

deteriorării facultăţilor mintale care să stea la baza stabilirii nevoii de 

sprijin a persoanei vizate în formarea sau exprimarea voinţei sale, ca o 
condiţie esenţială pentru luarea măsurii de ocrotire.

La alin.(2), semnalăm că sintagma „asistată sau consiliată în mod 
continuu"", prin gradul mare de generalitate, este improprie stilului normativ, 
afectând claritatea, accesibilitatea şi predictibilitatea normei.

Ca urmare a celor de mai sus, recomandăm reformularea normei în 
mod corespunzător.

i) la pct.21, referitor la textul propus pentru art.165, pentru un spor de 
rigoare normativă, recomandăm reformularea sintagmei ,persoana care 

locuieşte cu el", astfel încât să fie vizate ipotezele juridice ale domiciliului 
sau, după caz, reşedinţei persoanei.

j) la pct.23, la textul propus pentru art.167, pentru claritatea şi 
precizia normei, propunem completarea textului, după substantivul 
„cererii"", cu expresia „de punere sub consiliere judiciară sau tutelă 
specială"".

k) la pct.24, în ceea ce priveşte textul propus pentru art.168 alin.(l), 
pentru un spor de precizie a normei, este necesară reformularea acesteia, 
astfel încât să fie prevăzute în mod expres normele vizate de sintagma 

,potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă". In acest sens, semnalăm 

că, de lege lata, procedura punerii sub interdicţie judecătorească este 
reglementată de art.936-943 din Legea nr.134/2010 privind Codul de 

procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar 
de lege ferenda, respectivele articole reglementează instituirea consilierii 
judiciare sau a tutelei speciale.

l) la pct.28, Ia textul propus pentru art.172 alin.(l), semnalăm 

lipsa de unitate terminologică, având în vedere faptul că este utilizată 

expresia „Actele juridice încheiate de persoana care beneficiază de 

măsura consilierii judiciare sau a tutelei speciale"", iar în denumirea
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marginală a articolului este utilizată formularea ^^Actele încheiate de 

cel cu privire la care a fost instituită consilierea judiciară sau tutela 

specialâ^\ Pentru menţinerea unităţii terminologice, propunem 

alegerea unei singure variante de redare a aceleiaşi ipoteze juridice.
m) la pct.30, referitor la textul propus pentru art.174 aliii.(l), 

semnalăm că sintagma Ja nevoie”, prin gradul mare de generalitate, 
este improprie stilului normativ, fiind necesară reformularea 

corespunzătoare a sa.
La alin.(2), semnalăm că, în enumerarea obligaţiilor tutorelui, 

lit.e) apare de două ori, fiind necesară efectuarea renumerotării în mod 

corespunzător.
La alin.(5), recomandăm reformularea normei, astfel:

„(5) In cazul în care devine necesar şi este în interesul 
persoanei ocrotite să se dispună de mobilier sau de drepturile cu 

privire la locuinţa sa, actul este supus autorizării instanţei de tutelă” 

n) la pct.33, este necesară, eliminarea sintagmei „Cu toate 
acestea,” din textul propus pentru art.177 alin.(6), deoarece este 
improprie stilului normativ.

Formulăm prezenta observaţie pentru toate situaţiile similare din
proiect.

o) la pct.43, recomandăm revederea normei propuse pentru 
art.299, deoarece este insuficient de clară, ceea ce afectează 

predictibilitatea şi accesibilitatea acesteia.
15. La art.8, formulăm următoarele observaţii şi propuneri:
a) la pct.25, semnalăm că se propune completarea cu un nou 

capitol, Capitolul I, fără a fi precizate în mod expres elementele 

structurale ce urmează a face parte din acest nou capitol.
b) la pct.26-31 deoarece se aduc intervenţii de modificare asupra 

unor articole succesive, respectiv de la art.936 la art.941, pentru 

concizia proiectului, propunem comasarea părţilor dispozitive într-una 

singură, cu următoarea redactare:
„26, Articolele 936-941 se modifică şi vor avea următorul

cuprins:”.
Ca urmare a însuşirii prezentei propuneri, părţile dispozitive 

subsecvente se vor renumerota.
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c) la actualul pct.34, referitor la art.943^ lit.b), din considerente 

de ordin gramatical, este necesar ca sintagma „2 lunr să fie înlocuită 
cu sintagma ,,două lunf\

16. La art.9, potrivit normelor de tehnică legislativă, partea 

introductivă va debuta după cum urmează:
,^rt.9. - Legea notarilor publici şi a activităţii notariale 

nr,36/1995, republicată în
Având în vedere că prin pct.6 se preconizează introducerea, la 

art.164 alin.(l), a unui nou registru naţional ce va fi utilizat în 

activitatea notarială, recomandăm să fie modificat şi alin.(5) al 
aceluiaşi articol, care reglementează organizarea şi funcţionarea 

registrelor prevăzute la alin.(l) Iit.a)-d) şi f), precum şi procedura de 
înscriere şi consultare a acestora.

17. La art.lO, pentru un plus de rigoare normativă, partea 
introductivă va fi reformulată, astfel:

^yArt.lO. - Legea nr,119/1996 cu privire la actele de stare 

civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.339 
din 18 mai 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se 
completează după cum urmează

La pct.2, prin care se introduce un nou alineat, alin.(L) în 
cuprinsul art.28, precizăm că expresia fin cazul în care opoziţia este 
formulată^' este improprie stilului normativ, deoarece în partea 

dispozitivă a Legii nr.l 19/1996 nu este utilizat termenul ,ppoziţie'\ 
Pentru evitarea oricăror confuzii şi interpretări eronate, sugerăm 
reformularea textului în cauză, în vederea integrării armonioase a noii 
norme în actul de bază, folosindu-se în mod unitar terminologia 
consacrată.

18. La partea dispozitivă a art.ll, pentru corectitudinea 

informaţiei juridice, trebuie să fie indicată şi data publicaţiei oficiale 

în care a fost republicată Legea nr.455/2001, respectiv 30 aprilie 2014. 
Ulterior, această lege a suferit doar completări, nu şi modificări, aspect 
ce se va reflecta în mod corect, prin sintagma „cw completările 

ulterioare^\
19. La art.l2, pentru precizia exprimării, partea introductivă 

va fi reformulată, astfel:
,firt.î2. - Ordonanţa Guvernului nr.41/2003 privind 

dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor 

persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
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I, nr.68 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.323/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează/'.

20. La partea dispozitivă a art.15, având în vedere faptul că 

este vizată modificarea unui singur element structural de bază, 
sintagma „se modifică după cum urmează" se va înlocui cu sintagma 

„se modifică şi va avea următorul cuprins".
21. La partea dispozitivă a art.l6, pentru o informare corectă şi 

completă legislativă, datele de identificare ale actului normativ vor fi 
redate sub forma: „nr. 719 din 12 octombrie 2011".

22. La art.l7, pentru respectarea exigenţelor normative, partea 
dispozitivă va fi redată astfel:

,firt.î7. - La articolul 25 din Legea nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.l din 3 

ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) 

se modifică şi va avea următorul cuprins:".
La textul propus pentru art.25 alin.(2), pentru completa 

informare legislativă, sintagma „aprobată prin Legea nr. 193/2008" se 

va înlocui cu „aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 193/2008".

23. La art.l9, pentru respectarea exigenţelor normative, partea 

dispozitivă va fi reformulată, astfel:
,fi.rt.l9. - La articolul 29 alineatul (1) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.392 din 29 

iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, litera e) se 
modifică şi va avea următorul cuprins:".

24. La Capitolul IV, pentru a reflecta succesiunea dispoziţiilor 

din cuprinsul său, titlul „Dispoziţii finale şi tranzitorii" va fi înlocuit 
cu „Dispoziţii tranzitorii şi finale".

25. La art.21 aliii.(l), pentru corecta informare legislativă, 
expresia „cu modificările şi completările ulterioare" va fi înlocuită cu 
expresia „cu modificările ulterioare". Observaţia este valabilă pentru 
toate situaţiile similare din proiect.

Totodată, având în vedere că, potrivit art.62 din Legea 
nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative republicată, cu modificările şi completările
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ulterioare, ^JDispoziţiile de modificare şi de completare se 

încorporează, de la data intrării lor în vigoare, în actul de bază, 
identificându-se cu acesta. Intervenţiile ulterioare de modificare sau 
de completare a acestora trebuie raportate tot la actul de bază'\ 

sintagma ,.,astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin 

prezenta lege'' devine superfluă, fiind necesar să fie eliminată. 
Observaţia este valabilă pentru toate situaţiile similare din proiect.

La alin.(2), referitor la ipoteza juridică a normelor tranzitorii 
prin care se reglementează situaţia persoanelor puse sub interdicţie 

judecătorească prin hotărâri definitive în baza legislaţiei anterioare şi 
situaţia proceselor în curs, din perspectiva normelor de drept material 
şi de drept procesual aplicabile, semnalăm că, pentru a se asigura 

eficienţă normelor, este necesar să fie prevăzut un termen în care 

instanţele judecătoreşti, din oficiu, să reexamineze toate măsurile de 
punere sub interdicţie judecătorească deja instituite.

26. La art.24, pentru rigoare normativă, expresia ,,ordin comun 

al Ministrului Sănătăţii şi al Ministrului Muncii şi Solidarităţii 
Sociale" va fi redată sub forma ,,ordin al ministrului sănătăţii si al 

ministrului muncii si solidarităţii sociale".
9 9

Totodată, în vederea respectării rigorilor normative, timpul 
verbului trebuie exprimat la prezent. Observaţia este valabilă pentru 

toate situaţiile similare din proiect.
27. La art.27 aiin.(l), pentru un spor de rigoare normativă, este 

necesară înlocuirea sintagmei „intră în vigoare în termen de" cu 
sintagma „intră în vigoare la".

La aliii.(2), pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, 
este necesară reformularea textului, având în vedere faptul că este 

reglementată intrarea în vigoare a dispoziţiilor prevăzute la pct.l6 şi 26 
din prezenta lege, nu a unor articole din actul de bază.

28. La art.28 alin.(l), pentru un plus de rigoare normativă, este 

necesară reformularea textului, astfel:
,fi.rt.28 - Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a 

Legii nr.287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea 1, nr.409 din 10 iunie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

Articolul 211 se abrogă.
La articolul 229, alineatul (33) se abrogă."

1.
2.
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La alin.(2), semnalăm că norma este contrară dispoziţiilor art.65 

alin.(3) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora Jn vederea abrogării, 
dispoziţiile normative vizate trebuie determinate expres, începând cu 

legile şi apoi cu celelalte acte normative, prin menţionarea tuturor 

datelor de identificare a acestora^.
Totodată, semnalăm că ipoteza juridică a normelor care sunt 

prevăzute în legi speciale este inclusă în cea a sintagmei ,,orice alte 

dispoziţir.
Ca urmare, propunem eliminarea alin.(2). Pe cale de consecinţă, 

actuala marcare cu cifra (1) a primului alineat va fi eliminată.
29. La art.29, pentru o exprimare specifică stilului normativ, 

recomandăm ca dispoziţiile de republicare a celor două acte normative să 

facă obiectul unor alineate distincte, astfel:
^yArt.29. - (1) Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.505 din 15 

iulie 2011, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi 

completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
(2) Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, 

republicată în Monitorul Oficial ol României, Partea J, nr.247 din 10 

aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 

cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea 1, dându-se textelor o nouă numerotare.”

Bucureşti
Nr.979/9.12.2021
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h/(06R'EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 88/27 ian. 2021D.C.C. nr. 601/2020
Decizia nr. 601 din.16 iulie 2020 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 
164 alin. (1) din Codul civil
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 92/16 mai 1995L nr. 36/1995
Legea notarilor publici şi a activităţii notariale

(v. D.C.C. nr. 44/1995 (art. 16 lit. b - M. Of. nr. 92/16 mai 1995)

republicare cu 
renumerolare

M. Of. nr. 237/19 mar. 2018 
Legea notarilor publici şi a activitâţii notariale

1

Jn tot cuprinsul Legii nr. 36/1995, 
republicata, sintagma Casa de asigurări a 
notarilor publici" se înlocuieşte cu 
sintagma ,. Casa de răspundere civilă a 
notarilor publici", sintagma ..asigurare de 
răspundere civila ” se înlocuieşte cu 
sintagma .. contract de răspundere civilă ". 
sintagma ..contract de asigurare"se 
înlocuieşte cu sintagma ..contract de 
răspundere civilă", sintagma „limita 
minimă a valorii de asigurare " se 
înlocuieşte cu sintagma „limita minimă a 
valorii garantate de răspundere civilă ", 
sintagma „prima de asigurare " se 
înlocuieşte cu sintagma „contribujie de 
răspundere civilă", iar sintagma „nivelul 
primei de asigurare ” se înlocuieşte cu 
sintagma „ nivelul cuantumului 
contribuţiei"

2 modificări prin L. nr. 71/2019 M. Of. nr. 323/24 apr. 2019
Lege pri\nnd societăţile mutuale de asigurare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

2 admisă excepţie D.C.C. nr. 591/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 53/28 ian. 2020
Decizia nr. 591 din 8 octombrie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 62 alin. (1), (2) şi (3) din 
Legea notarilor publici şi a activitâţii notariale nr. 36/1995. în 
forma anterioară modificării operate prin Legea nr. 206/2016, 
precum şi a dispoziţiilor art. 63 alin. (1) şi (4) din Legea 
notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, în forma 
republicată ca urmare a modificării operate prin Legea nr. 
206/2016

art. 62 alin. (1) şi (2), în forma anterioară 
modificării operate prin Legea nr. 206/2011

‘‘ admisă excepţie D.C.C. nr. 591/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 53/28 ian. 2020 suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
Decizia nr. 591 din 8 octombrie 2019 referitoare la excepţia de 63 alin. (1) şi (4), informa republicată ca 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (1), (2) şi (3) din urmare a modificării operate prin Legea 
Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, în 
forma anterioară modificării operate prin Legea nr. 206/2016, 
precum şi a dispoziţiilor art. 63 alin. (1) şi (4) din Legea 
notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, în forma 
republicată ca urmare a modificării operate prin Legea nr.
206/2016

nr. 206/2016 (termenul se împUrreşîe la 12 
martie 2020). după care operează 
prevederile art. 147 din Corrstiluţie

5 modificări prin L. nr. 38/2020 M. Of. nr. 280/3 apr. 2020
Lege pentru modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii 
notariale nr. 36/1995

modifică art. 63 alin. (1) şi (4)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 511/24 iul. 2009L. nr. 287/2009

Lege privind Codul civil
(v. D.I.C.C.J. nr. 4/2013-M. Of. nr. 226/19 apr. 2013 {atl. 396 - 404); D.I.C.C.J. nr. 1/2014-M. Of. nr. 283/17 apr. 2014; 
D.I.C.C.J. nr. 2/2014 - M. Of. nr. 411/3 iun. 2014; Decizia I.C.C.J.nr. 12/2015-M. Of. nr. 678/7 sep. 2015 (art. 1279 alin. (3) 
teza I şi art. 1669 alin. (1))

M. Of. nr. 505/15 iul. 20111 republicare cu 
renumerotare Lege privind Codul civil

2 modificări prin L. nr. 60/2012 M. Of. nr. 255/17 apr. 2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului 
nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare 
intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

modifică ari. 658

3 rectificare M. Of. nr. 246/29 apr. 2013 reciifică ari. 297 alin. (2) leza a doua
RECTIFICARE

“ modificări prin L. nr. 138/2014
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative conexe

M. Of. nr. 753/16 oct. 2014 modifică ari. JJJ2, art. 2445 alin. (}), ari. 
2504 alin. (J)

M. Of. nr. 85/4 feb. 20165 modificări prin O.U.G. nr. 1/2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte 
normative conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 17/2017 
completări prin

modifică ari. 2445 alin. (1)

M. Of. nr. 196/21 mar. 2017

®,modificări prin L. nr. 17/2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

M. Of. nr. 196/21 mar. 2017 modifică art. 2445 alin. (1)

^ admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 534/2018 M. Of. nr. 842/3 oct. 2018
Decizia nr. 534 din 18 iulie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 alin. (2) şi (4) din 
Codul civil

ari. 277 alin. (2) şi (4) sunt constituţionale 
în măsura în care permit acordarea 
dreptului de şedere pe teritoriul statului 
român, în condiţiile stipulate de dreptul 
european, soţilor- cetăţeni ai statelor 
membre ale Uniunii Europene şi/sau 
cetăţeni ai statelor terţe - din căsătoriile 
dintre persoane de acelaşi se.x, încheiate 
sau contractate înîr-un stat membiv al 
Uniunii Europene

8 modificări prin D.C.C. nr. 601/2020
Decizia nr. 601 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Codul 
civil

M. Of. nr. 88/27 ian. 2021 suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
164 alin. (1) (termenul se împlineşte la 12 
martie 2021) după care operează 
prevederile an. 147 din Constituţie
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M. Of. nr. 88/27 ian. 2021 art. 164 alin. (î)9'admisâ excepţie D.C.C. nr. 601/2020 
•de neconst. prin Decizia nr. 601 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Codul
civil
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 282/11 nov. 1996L. nr. 119/1996
Lege cu privire la actele de stare civilă

1 republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 339/18 mai 2012
Lege cu privire la actele de stare civilă

2 modificări prin L. nr. 213/2013 M. Of. nr. 397/2 iul. 2013 modifică ari. 36 alin. (4), an. 4Î alin. (5): 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu introduce ari. 39_I, alin. (5_}) la art. 4J 
privire la actele de stare civilă

3 modificări prin L. nr. 295/2015 M. Of. nr. 885/26 nov. 2015 modifică art. 3 alin. (3):
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu inti'oduce alin. {6_l) la art. 41 
privire la actele de stare civilă

** modificări prin L. nr. 57/2016 M. Of. nr. 283/14 apr. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 
privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative

modifică aii. 23 alin. (1) şi (2)

5 modificări prin O.U.G. nr. 33/2016 M. Of. nr. 488/30 iun. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative privind actele de stare civilă şi actele de 
identitate ale cetăţenilor români 

aprobată cu modificări şi L. nr. 14/2018 
completări prin

modifică art. 14, art. 16, art. 30; 
introduce art. 14_i -14_3, art. 21 _1, art. 
21J:
abrogă art. 17. art. IS

M. Of. nr. 50/18 ian. 2018

6 modificări prin L. nr. 14/2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate 
ale cetăţenilor români

M. Of. nr. 50/18 ian. 2018 modifică art. 14_2 alin. (2). aii. 41 alin. (5) 
şi (5_1), art. 63 alin. (1) lit. e), modifică şi 
înlocuieşte anexele nr. IA şi 2A: 
introduce alin. (2_l)-(2_3) la art. 14_2, 
alin. (5_2)-(5_4), alin. (6_2) şi (6_3) la art. 
41 şi alin. (2) la art. 76

^ modificări prin L. nr. 47/2020 M. Of. nr. 287/6 apr. 2020
Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din 
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

modifică an. 24 alin. (2)

® modificări prin L. nr. 208/2020 . M. Of. nr. 869/23 sep. 2020 
Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative

modifică art. 10 alin. (1)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 429/31 iul. 2001L. nr. 455/2001
Lege privind semnătura electronică

’'republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 316/30 apr. 2014
Lege privind semnătura electronică

2 completat prin O.U.G. nr. 39/2020 ’M. Of. nr. 281/3 apr. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 455/2001 
privind semnătura electronică 

aprobată cu modificări prin L. nr. 127/2020

introduce ari. 3 1

M. Of. nr. 621/15 iul. 2020

3 completat prin L. nr. 127/2020 !M. Of. nr. 621/15 iul. 2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind 
semnătura electronică

aprobă cu modijîcări O.U.G. nr. 39/2020 şi 
introduce alin. {]_]) la ari. 3_I
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 68/2 feb. 2003O.G. nr. 41/2003

Ordonanţă privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice 
aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 323/2003 M. Of. nr. 510/15 iul. 2003

modificări prin1 L. nr. 323/2003 M. Of. nr. 510/15 iul. 2003 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 
privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a 
numelor persoanelor fizice

modifică arî.4 alin.(2) lit.b). ari.21: 
introduce lit.d_I) Io ari.6 alin.(2)

2 aprobată cu 
modificări şi 
completări prin

L. nr. 323/2003
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 
privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a 
numelor persoanelor fizice

M. Of. nr. 510/15 iul. 2003

3 modificări prin M. Of. nr. 595/1 iul. 2004
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi 
funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare 
şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, 
paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor 
de înmatriculare a vehiculelor

aprobată cu modificări şi L. nr. 520/2004 
completări prin

O.U.G. nr. 50/2004 abrogă ari. 18 alin. (2)

M. Of. nr. 1153/7 dec. 2004

“ imodificări prin M. Of. nr. 1153/7 dec. 2004
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi 
funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare 
şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, 
paşapoaiielor simple, permiselor de conducere şi certificatelor 
de înmatriculare a vehiculelor

L. nr. 520/2004 aprobă cu modificări O.U.G. nr. 50/2004

5 modificări prin L. nr. 243/2009 M. Of. nr. 445/29 iun. 2009
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 
reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, pentru 
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 
privind dobârtdirea şi schimbarea pe cale administrativă a 
numelor persoanelor fizice

modifică ari. 6 alin. (1); 
introduce alin. (2) la ari. Î6
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

L. nr. 53/2003 M. Of. nr. 72/5 feb. 2003

Lege - Codul muncii
(v. Decizia I.C.C.J. nr. XL/2007 - M. Of. nr. 763/12 nov. 2007 (art. 269 alin. (1); Decizia I.C.C.J. nr. LXXVIII {78)/2007 - M. Of. nr. 
553/22 iul. 2008 (art. 25 şi art. 26); Decizia I.C.C.J. nr. 1/2011 - M. Of. nr. 335/16 mai 2011 (art. 38 şi art. 238); Decizia I.C.C.J. 
nr. 6/2011 - M. Of. nr. 444/24 iun. 2011 (art. 74 alin. (1)lit. d)): Decizia I.C.C.J. nr. 4/2012-M. Of. nr. 248/12 apr. 2012 (art. 238 
alin.fl), art. 241 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 16/2012-M. Of. nr. 817/5 dec. 2012 (art. 252 alin. (1); Decizia I.C.C.J. nr.
1/2013-M. Of. nr. 118/1 mar. 2013); Decizia I.C.C.J. nr. 8/2014-M. Of. nr. 138/24 feb. 2015 (art. 76 lit. b). art. 78))

M. Of. nr. 345/18 mai 2011republicare cu 
renumerotare

1

Lege - Codul muncii

L. nr. 76/20122 completat prin M. Of. nr. 365/30 mai 2012 introduce, la 1 septembrie 2012, alin. (3) la 
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind art. 269 
Codul de procedură civilă

L nr. 147/2012
Lege pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

M. Of. nr. 509/24 iul. 20123 modificări prin modificâ art. 139 alin. (1)

M. Of. nr. 606/23 aug. 2012
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea 
nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă 

aprobată prin L. nr. 206/2012

O.U.G. nr. 44/2012modificări prin prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 până la 1 febmarie 201:

M. Of. nr. 762/13 nov. 2012

5 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

la data de I febivarie 2014, modifică art. 
264, art. 265: 
abrogă ari. 261-263

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

3 modificări prin M. Of. nr. 68/31 ian. 2013
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe 

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 
completări prin

O.U.G. nr. 4/2013 prorogă termenul de intrare in vigoare a 
Legii nr. 134/2010până la 15 februarie 
2013

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013

^ modificări prin L. nr. 2/2013
Lege privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor 
judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a 
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

M. Of. nr. 89/12 feb. 2013 modifică art. 269 alin. (1)

e L. nr. 214/2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013modificări prin aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 4/2013
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8 modificări prin L. nr. 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şt pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale

modifică, la J februarie 2014, art. 6J Iii. h), 
introduce Hi. c_J) la art. 52 alin. (J)

■'0 modificări prin L. nr. 77/2014 M. Of. nr. 470/26 iun. 2014
Lege pentru modrficarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

modifică art. 251 alin. (4)

modificări prin M. Of. nr. 52/22 ian. 2015L. nr. 12/2015
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - 
Codul muncii

modifică art. 56 alin. (1) lit. c), art. 145 
alin. (2). art. 146:
introduce alin. (5)-(6) la art. 16, alin. (3) ş, 

(4) la art. 92. alin. (4)-(6) la art. 145

12 modificări prin L. nr. 97/2015 M. Of. nr. 316/8 mai 2015
Lege pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

modifică art. 137 alin. (1)

13 admisă excepţie D.C.C. nr. 279/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 431/17 iun. 2015
Decizia nr. 279 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

art. 52 alin. (1) Ut. b) teza întâi

1*1 modificări prin D.C.C. nr. 279/2015
Decizia nr. 279 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1} lit. b) din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

M. Of. nr. 431/17 iun. 2015 . suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. 52 
alin. (1) lit. b) teza intaifiennenul se 
împlineşte la 1 august 2015)după care 
operează prevederile art. 147 din 
Constitufe

15 admisă excepţie D.C.C. nr. 814/2015 
de neconst. prin

:M. Of. nr. 950/22 dec. 2015
Decizia nr. 814 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

art. 60 alin. (!) Ut. g)

16 modificări prin D.C.C. nr. 814/2015
Decizia nr. 814 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

M. Of. nr. 950/22 dec. 2015 suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile art. 60 alin. (I) lit. g) (termenul 
se împlineşte la 5 februarie 2016) după 
care operează art. 147 din Constituţie

1^ modificări prin L. nr. 57/2016 M. Of. nr. 283/14 apr. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 
privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative

, introduce lit. g) la alin. (1) a! art. 51

18 admisă excepţie D.C.C. nr. 261/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 511/7 iul. 2016
Decizia nr. 261 din 5 mai 2016 referitoare ta excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

art. 52 alin. (1) Ut. a)
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modificări prin D.C.C. nr. 261/2016 M. Of. nr. 511/7 iul. 2016
Decizia nr. 261 din 5 mai 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

siuipendă penfru 45 de zile dispoziiiile art. 
52 afin. (1) Iii. a) (termenul se împlineşte 
la 22 august 2016) dupâ care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

20 modificări prin L. nr. 176/2016 M. Of. nr. 808/13 oct. 2016
Lege pentru modificarea alin. (1) al ari. 139 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

modifică art. J 39 alin. (1)

21 completat prin L. nr. 220/2016 M. Of. nr. 931/18 nov. 2016
Lege pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

introduce o nouă liniufă la art. 139 alin. (1,

22 modificări prin O.U.G. nr. 53/2017 M. Of. nr. 644/7 aug. 2017 modifică art. 16, art. 17 alin. (5). art. 119, 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii art. 260 alin. (1) lit. e) şi art. 265 alin. (2); 
nr. 53/2003 - Codul muncii 

aprobată cu modificări şi L.nr. 88/2018 
completări prin

introduce art. 15_1. lit. c_l)-e_3) şi q) fa 
an. 260 alin. (1), alin. (1_1), (4) şi (5) la 
ari. 260;

M. Of. nr. 315/10 apr. 2018

abrogă ari. 264 alin. (4)

23 admisă excepţie D.C.C. nr. 759/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 108/5 feb. 2018
Decizia nr. 759 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza 
a doua, prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

art.56 alin. (1) Iii. c) teza a doua. prima 
ipoteză

2-» modificări prin D.C.C. nr. 759/2017 M. Of. nr. 108/5 feb. 2018 .suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art.
Decizia nr. 759 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepţia 56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza ipoiezăf termenul se împlineşte la 21 
a doua. prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 • Codul muncii

mar.
2018. după care operează prevederile an. 
147 din Constituţie

2s completat prin L. nr. 64/2018 M. Of. nr. 226/13 mar. 2018
Lege pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

introduce o nouă liniuţă la art. 139 afin. (f,

26 modificări prin L. nr. 88/2018 M. Of. nr. 315/10 apr. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 53/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
53/2003 - Codul muncii

modifică ari. 15_1 lit. a) şi b). art. 16 alin. 
(J) şi (2). an. 119, art. 260 alin. (1) lit. e) şi 
e_l)~e_3) şi ari. 260 aîin. (!_1): 
introduce ari. I6_l. alin. (3) la ari. 139 şi 
alin. (4)-(6) la ari. 260

22 modificări prin L. nr. 127/2018 M. Of. nr. 491/14 iun. 2018 modifică ari. 277 alin. (2); 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative introduce alin. (7) la ari. 72 
privind personalul navigant

Consiliul Legislativ - 7 decembrie 2021 Pag. 3din 5



28 admisă excepţie D.C.C. nr. 387/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 642/24 iul. 2018 constată că dispoziţiile art. 56 alin. (}) lit.
c) teza întâi sunt constituţionale în măsuraDecizia nr. 387 din 5 iunie 2018 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din care sintagma ..condiţii de vârstă 
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi *
ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii

Standard " nu exclude posibilitatea femeii 
de a solicita continuarea executării
contractului individual de muncă, în 
condiţii identice cu bărbatul, respectiv 
până la împlinirea vârstei de 65 de ani

29 modificări prin O.U.G. nr. 96/2018
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

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

M. Of. nr. 963/14 nov. 2018 modifică art. 56 alin. (1) lit. c): 
introduce alin. (3) la art. 56 şi alin. (î_l) şi 
(JJ) la an. 164

M. Of. nr. 354/8 mai 2019

O.U.G. nr. 26/2019 M. Of. nr. 309/19 apr. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

30 completat prin introduce ari. 147 I

31 modificări prin L. nr. 93/2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

M. Of. nr. 354/8 mai 2019 aprobă cu modificări .şi completări O. U. C. 
nr. 96/2018 şi modifică art. 56 alin. (1) Ut.
c):
introduce alin. (4) h ari. 56

32 completat prin L. nr. 153/2019
Lege pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii

M. Of. nr. 623/26 iul. 2019 introduce alin. (4) la art. 139

33 completat prin L. nr. 37/2020 M. Of. nr. 280/3 apr. 2020
Lege pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii şi a art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011

introduce alin. (2_1) şi (3_}) la art. 139

3^ modificări prin L. nr. 85/2020 M. Of. nr. 525/18 iun. 2020
Lege pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

modifică art. 260 alin. (1) lit. i)

35 modificări prin L. nr. 151/2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - 
Codul muncii

M. Of. nr. 658/24 iul. 2020 modifică an. 5 alin. (2) - (4). art. 59 lit. a): 
introduce alin. (5) - (9) la art. 5. lit. r) la 

art. 260 alin. (1)

36 modificări prin L. nr. 213/2020 M. Of. nr. 893/30 sep. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - 
Codul muncii

modifică an. 17 alin. (6) şi (7), art. 242 lit. 
d), art. 251 alin. (2) şi (4); 
introduce art. 34_1, art. 231_1, alin. (1_1) 
la art. 251

37 completat prin L. nr. 298/2020 M. Of. nr. 1293/24 dec. 2020 
Lege pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

introduce lil.J) la art. 52 alin. (1), art. 
53J. lit.ej) la art. 260 alin. (1)
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38 completat prin O.U.G. nr. 36/2021 introduce alin. (}_0-(l_7) la ari. 16, Ut. o) 
Ordonanţă de urgenţă privind utiiizarea semnăturii electronice la ari. 17 alin. (3) şi alin. (3) la ari. 110 
în domeniui reiaţiiior de muncă şi pentru modificarea şi 
compietarea unor acte normative 

aprobată cu modificări şi L. nr, 208/2021 
compietări prin

M. Of. nr. 474/6 mai 2021

M. Of, nr. 720/22 iui. 2021

39 modificări prin M. Of. nr. 474/6 mai 2021O.U.G. nr. 37/2021 modifică ari. 17 alin. (4), arî. 119 alin. (2) 
şi ari. 241:
introduce alin. (4_1) la ari. 17

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi compietarea Legii 
nr. 53/2003 - Codui muncii

‘*9 completat prin L. nr. 138/2021 M. Of. nr. 501713 mai 2021
Lege pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii

introduce alin. (6_1) la art. 34

modificări prin L. nr. 208/2021 M. Of. nr. 720/22 iui. 2021 modifică art. 16 alin. (1 _1) - (î_3), (1_6) şi 
(1_7) şi ari. 17 alin. (3) Ut. o); 
introduce alin. (l_8) la art. 16: 
abrogă art. 16 alin. (1_4) şi (1_5)

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate 
sau semnăturii electronice calificate, însoţite de marca 
temporală electronică sau marca temporală electronică 
calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în 
domeniul relaţiilor de muncă, şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

^2 modificări prin O.U.G. nr. 117/2021 M. Of. nr. 951/5 oct. 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 53/2003 - Codul muncii

modifică art. 15_l Ut. d), art. 122 alin. (1), 
arî. 260partea introductivă a alin. (1). art. 
260 alin. (1) Ut. e_3); 
introduce arî. 15_2, Ut. e_5) la art. 260 

alin. (1), Ut. s) la arî. 260 alin. (1)

“3 modificări prin L. nr. 269/2021 M. Of. nr. 1076/10 nov. 2021
Lege pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi 
a Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

modifică art. 268 alin. (1) Ut. a)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 557/23 Iun. 2004L. nr. 272/2004

Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
(V. Decizia I.C.C.J. nr. 111/2007 - M. Of. nr. 732/30 oct. 2007 (art. 124 alin. (1): Decizia I.C.C.J. nr. 7/2012 - M. Of. nr. 120/20 iun. 
2012 (ari. 94 alin. (3). ari. 129)

republicare cu 
renumerotare

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

1

2 modificări prin L. nr. 131/2014
Lege pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea 
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului

M. Of. nr. 740/10 oct. 2014 modifica la J ianuarie 2015 art. 64 alin. (!) 
?i(2)

3,modificări prin M. Of. nr. 760/20 oct. 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 125/2015 
completări prin

O.U.G. nr. 65/2014 modifică art. 128 alin. (1) şi (2). art. J29 
alin. (4) şi (5);
introduce alin. (5) la art. 122. alin. (6) la 
art. J28, alin. (6) -(9) la art. J29M. Of. nr. 383/2 iun. 2015

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

modifică art. 18 alin. (1) lit. c), art. 18 alin. 
(5) şi (6). art. 20 alin. (1):

introduce alin. (6_I) la art. 18

5 modificări prin L. nr. 286/2018 M. Of. nr. 1029/4 dec. 2018
Lege pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea 
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului

modifică art. 64 alin. (1) şi (2)

6 modificări prin L. nr. 45/2020 M. Of. nr. 287/6 apr. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

modifică art. 46 alin. (3) partea 
introductivă şi lit.i);
introduce lil.j) la art. 46 alin. (3). lit.g) la 

art. 52 alin. (1)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 557/23 iun. 2004L. nr. 273/2004

Lege privind procedura adopţiei

(v. D.C.C. nr. 369/2008 - M. Of. nr. 238/27 mar. 2008 (art. 35 alin. (2) teza întâi, art. 63 aiin. (3) şi (4))

republicare cu 
renumerotare

. ;M. Of. nr. 739/23 sep. 2016 
Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei

,M. Of. nr. 225/13 mar. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 53 alin. (1): 
acte normative

aprobată prin L. nr. 266/2018

O.U.G. nr. 15/20182 modificări prin modifică ari. 50 alin. (5). (6) şi (8) şi art.

introduce alin. (2_ 'J) la art. 53
M. Of. nr. 984/21 nov. 2018

3 modificări prin L. nr. 266/2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvemuiui 
nr. 15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

M. Of. nr. 984/21 nov. 2018 aprobă O.U.G. nr. 15/2018

L. nr. 268/2020 M. Of. nr. 1140/26 nov. 2020^.modificări prin modifică art. 2 Hi. m). ari. 18partea 
introductivă, alin. (7) Ut. a) şi alin. (8). art.Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 

privind procedura adopţiei, precum şi pentru abrogarea art. 5 js alin. (10) Ut. a), avi. 18 alin. (11) şi (12), 
alin. (7) lit. ş) şi cc) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

art. 20 alin. (2) şi (4), art. 22 alin. (2) Ut. 
b), art. 28, art. 29, art. 31 alin. (1), art. 32 
alin. (6), art. 5 j alin. (1). art. 39 alin. (2) şi 
(3). ari. 50 alin. (1) şi (2), art. 51, art. 53 
alin. (5), art. 56 alin. (2) lit. a),j) şi g). art. 
58 alin. (1), (3) şi (4). art. 94 alin. (1) lit. a) 
şi art. 95:
in tot cuprinsul legii sintagmele ..persoană 
sau familie adoptatoare", respectiv 
„persoană/familie adoptatoare " se 
înlocuiesc cu sintagma „adopiator/famiUe 
adoptatoare
introduce alin. (4_l) şi (9_1) la art. 18. Ut. 
a_l) la an. 18 alin. (10), art. 28_1, alin. 
(1_1) şi (1_2) la art. 50. alin. (3) la art. 60. 
art. 60_1. art. 67_1, cap. V1I1_} cu art. 
100_1 - lOOjS. Ut. a_!) la art. 105 alin. (1) 
şi Ut. c_l) la art. 105 alin. (1); 
abrogă art. 2 Ut. l). art. 31 alin. (2) şi art. 
32 alin. (7)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 641/20 iul. 2005O.U.G. nr. 97/2005

Ordonanţă de urgenţă privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români

M. Of. nr. 959/28 oct. 2005aprobată cu modificări şi completări 
prin

L. nr. 290/2005

Notă; în toate actele normative în vigoare la data intrării în vigoare a legii de aprobare a acestei ordonanţe de urgenţă, 
sintagmele "Registrul permanent de evidenţă a populaţiei" (R.P.E.P.), "dovada domiciliului" şi "dovada reşedinţei" se înlocuiesc 
cu sintagmele "Registrul naţional de evidenţă a persoanelor" (R.N.E.P.), '.'dovada adresei de domiciliu" şi "dovada adresei de 
reşedinţă"

M. Of. nr. 719/12 oct. 2011
Ordonanţă de urgenţă privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 
actele de identitate ale cetăţenilor români

1 republicare cu 
renumerotare

2 modificări prin O.U.G. nr. 82/2012 M. Of. nr. 838/12 dec. 2012
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de 
identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă 
ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi 
Spaţiului Economic European rezidenţi în România

aprobată cu modificări şi L. nr. 235/2013 
completări prin

modijicâ an. 2 alin. (1) şi (2). art. 3. art. 6. 
litiu! cap. 77, ari. 7. ari. 9. art. 10 alin. (2). 
art. 77. art. 12. art. 13. ari. 14. ort. 15. art. 
16. art. 17, art. 19, art. 20. art. 24 alin. (1). 
art. 28. art. 29. art. 31, ari. 32 alin. (2) 
partea introductiva, art. 33, art. 41 alin. 
(2), art. 43 lit.a) - c). art. 44, art. 48, art.

M. Of. nr. 442/19 iul. 2013

50:
introduce alin. (4) la art. 2, art. 17_1. art.
17_2, alin. (4) la art. 27;
abrogă art. 4. art. 5, an. 8. art. 21, art. 49

3 modificări prin L. nr. 235/2013 M. Of. nr. 442/19 iul. 2013 modifică an. 7 alin. (2), ari. 11 alin. (3) Ut. 
c) şi g), art. 11 alin. (6) Ut. b). art. 12 alin. 
(2), aii. 13 alin. (3). art. 15 alin. (2). art. 15 
alin. (3) Ut. a), aii. 16 alin. (2) Ut. b), art.
17 alin. (1). art. 17 alin. (2) Ut. f). art. 17 
alin. (4), art. 17 alin. (5) Ut. c). art. 17_1 
alin. (1), art. 17_1 alin. (2) şi (3), art. 17_2 
alin. (2), (4) şi (5), art. 17_2 alin. (6). art. 
19 alin. (!) IU. hj, art. 20 alin. (!) Ut. d). 
art. 32 alin. (2)partea introductivă, art. 33.

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate 
ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale 
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului 
Economic European rezidenţi în România

introduce Ut. f) la art. 9 alin. (4). alin. 
(2_1) la art. 13. alin. (3_1) la art. 13, alin. 
(3) la art. 16. alin. (IJ) - (IJ) la an. 17, 
Ut. e) la art. 17 alin. (5), alin. (5_1) la art. 
17. alin. (1_1) la ari. 17_1, alin. (5_1) la 
art. 17 2 ■

^ modificări prin O.U.G. nr. 33/2016 M. Of. nr. 488/30 iun. 2016 modifică art. 20 alin. (2), art. 22 alin. (2).
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor art. 34 alin. (1);

introduce alin. (4) la an. 22acte normative privind actele de stare civilă şl actele de 
identitate ale cetăţenilor români

aprobată cu modificări şi L.nr. 14/2018 
completări prin

M. Of. nr. 50/18 ian. 2018

5 completat prin L. nr. 14/2018 M. Of. nr. 50/18 ian. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind actele de stare civilă şi actele de Identitate 
ale cetăţenilor români

modifică art. 34 alin. (1); 
introduce alin. (1_1) la art. 34
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6 modificări prin L. nr. 162/2020 M. Of. nr. 698/4 aug. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele 
de identitate ale cetăţenilor români

modifică ari. 9 alin. (4) Ut. c). ari. 12 alin. 
(3), ari. 13 alin. (3) şi (3_1), art. 14 alin.
(2) Iii. a) şi b), ari. 14 alin. (4). art. 16 alin. 
(2) şi (3). art. 17 alin. (1). an. 17 alin. (2) 
partea introductivă, art. 17 alin. (3) - (5), 
art. 17_1 alin. (1), (l_î)şi(2), art. 17_2 
alin. (4), art. 19 alin. (1) Iii. k). art. 20 alin. 
(I) lit. a) şi d), art. 20 alin. (2) şi art. 33: 
introduce art. 12_l şi alin. (4) la art. 16; 
abrogă art. 13 alin. (2_1), art. 17 alin. 
(1_1) - (1_3) şi art. 17 alin. {5_1)

La data intrării în vigoare a prezentei legi. prevederile din cuprinsul actelor normative referitoare la cartea de 
alegător se abrogă.
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 1006/18 dec. 2006L. nr. 448/2006

Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

1 republicare cu 
renumerotare

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

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

3 modificări prin M. Of. nr. 474/27 iun. 2008
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoaneiorcu 
handicap

aprobată cu modificări şi L. nr. 207/2009 
completări prin

O.U.G. nr. 86/2008 modifică ari. 27 alin. (1), art. 51 alin. (6). 
art. 78 alin. (3) Ut. b)

M. Of. nr. 391/10 iun. 2009

‘‘ modificări prin O.U.G. nr. 118/2008 M. Of. nr. 680/3 oct. 2008
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul 
unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată 

aprobată cu completări prin L. nr. 161/2009

modifică art. 13

M. Of. nr. 322/14 mai 2009

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

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

® modificări prin L. nr. 207/2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

M. Of. nr. 391/10 iun. 2009 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 86/2008 şi modifică art. 27 alin. (1); 
introduce alin. O_l) şi alin. (3) la art. 27, 
alin. (4_J) la art. 78

’’ modificări prin O.U.G. nr. 109/2009
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii de J ian. 2010 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

aprobată cu modificări şi L. nr. 76/2010 
completări prin

M. Of. nr. 689/13 oct. 2009 abrogă aii. 26 Ut. a), au. 83 Ut. g). la data

M. Of. nr. 307/11 mai 2010

L. nr. 359/2009 M. Of. nr. 799/24 nov. 2009
Lege pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

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

modifica art. 26 lit. a)

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

10 modificări prin L. nr. 76/2010 aprobă cw modificări şi completări O.U.G. 
nr. 109/2009

modificări prin O.U.G. nr. 84/2010 M. Of. nr. 654/22 sep. 2010 modifică art. 2 alin. (1), art. 37 alin. (2) şi
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii (3). art. 44 partea introductivă şi lit. a), art. 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

59. art. 85. art. 87 alin. (1). art. JOO: 
introduce alin. (7) la art. 42. alin. (4) - (6) 
la art. 87. art. 90 1-90 5:aprobată cu modificări şi L. nr. 136/2012 

completări prin
M. Of. nr. 505/23 iul. 2012

abrogă art. 90

M. Of. nr. 938/30 dec. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care reglementează acordarea de beneficii de 
asistenţă socială

aprobată cu modificări şi L. nr. 166/2012 
completări prin

O.U.G. nr. 124/2011■'2 modificări prin abrogă ari. 12-14, art. 58 alin. (8)

M. Of. nr. 699/11 oct. 2012

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

■'3 modificări prin modifică art. 24 alin. (1), (3) şi (5)

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

M. Of. nr. 505/23 iul. 2012 aproba O.U.G. nr. 84/2010 şi modifică art. 
37 alin. (2). art. 85 alin. (7) şi (9). art. 87 
alin. (1) lit. a), art. 90_1. art. 90_2, art. 
90_3. art. 100 alin. (1) lit. g) şi alin. (2); 
introduce alin. (1_1) la art. 87: 
abrogă art. 42 alin. (7). art. 87 alin. (1) lit. 
c). art. 90_4. art. 90_5

M. Of. nr. 699/11 oct. 201215,modificări prin L. nr. 166/2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care reglementează acordarea de beneficii de 
asistentă socială

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 124/2011

15 modificări prin L. nr. 197/2012 M. Of. nr. 754/9 nov. 2012 
Lege privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale ianuarie 2013

abrogă art. 51 alin. (6) la data de 1

i^imodificări prin M. Of. nr. 778/19 nov. 2012
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 

aprobată prin L. nr. 273/2013

O.U.G. nr. 68/2012 modifica art. 98

M. Of. nr. 652/23 oct. 2013
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modificări prin L. nr. 2/2013
Lege privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor 
judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a 
Legii nr. 1^/2010 privind Codui de procedură civilă

M. Of. nr. 89/12 feb. 2013 modifică art. 90_2 alin. (4)

■'9 modificări prin L. nr. 273/2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 68/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

M. Of. nr. 652/23 oct. 2013 aprobă O.V.G. nr. 68/20J2

20 completat prin M. Of. nr. 325/5 mai 2014
Lege pentru completarea alin. (2) al art. 95 din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

L. nr. 55/2014 introduce lit. g) la art. 96 alin. (2)

21 modificări prin L. nr. 67/2014 :M. Of. nr. 353/14 mai 2014
Lege pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

modifică ari. 59 alin. (J) Hi. c): 
introduce alin. (2) la art. 49

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

aprobată cu modificări prin L. nr. 266/2015

O.U.G. nr. 44/2014 modifică art. 101

M. Of. nr. 836/9 nov. 2015

23 modificări prin H.G. nr. 989/2014 M. Of. nr. 811/6 nov. 2014
Hotărâre privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale 
prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

actualizează cuantumulprestafiilor sociale 
de la art. 58 alin. (4)

2^ modificări prin L. nr. 193/2015 M. Of. nr. 518/13 iul. 2015
Lege pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şl 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

modifcă art. 26 lit. c), art. 28

25 modificări prin L. nr. 227/2015
Lege privind Codul fiscal

M. Of. nr. 688/10 sep. 2015 abrogă la 1 ianuarie 2016 art.26

26 modificări prin L. nr. 266/2015 M. Of. nr. 836/9 nov. 2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 
recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, 
precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

modifcă art. 101 alin. (4)
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27 modificări prin M. Of. nr. 923/11 dec. 2015
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

O.U.G. nr. 57/2015 abrogă art. 29

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

modifică an. 90_J

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

aprobată prin L. nr. 16/2018

O.U.G. nr. 82/2016 introduce art. WOJ şi art. J00_2 (se 
aplică de la data de J ianuarie 20J 7)

M. Of. nr. 35/16 ian. 2018

30 modificări prin O.U.G. nr. 51/2017 M. Of. nr. 508/30 iun. 2017 modifică art. }6. art. 17, ari. 30 lit.J). art. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 32 partea dispozitivă a alin. (1). art. 34. 
acte normative art. 33. art. 37 alin. (1) lit. a), art. 40 alin. 

(1), art. 42 alin. (2) şi (4). art. 43 alin. (1) 
şi alin. (4) lit. a) i b), art. 46 alin. (5). art. 
47 alin. (1) lit. a), art. 48 alin. (2). cap. II! 
titlul secţiunii a 4-a. art. 51 alin. (5). art.
52 alin. (2). art. 57. art. 58 alin. (3) şi alin. 
(6) lit. a), art. 59partea dispozitivă a alin. 
(1). art. 62 alin. (4), art. 71 alin. (1) lit. c), 
art. 78 alin. (5). art. 81 alin. (3). art. 85 
alin. (5), art. 87 alin. (5) şi (6). art. 90_1 
alin. (1). art. 92 alin. (7). art. 94 alin. (3). 
art. 96 alin. (4). art. 98 alin. (1). art. 99 
alin. (2), art. 100 alin. (1) lit. c) şi alin. (3): 
introduce alin. (5_1) - (5_4) la art. 51. 

alin. (3) la art. 69, art. 86_1. art. 94_I. art. 
94_2. lit. c_l) la art. 100 alin. (I) şi alin. 
(3J) la art. 100:
abrogă art. 58 alin. (7) art. 90_2 alin. (1) 
lit.b) şi art. 90_2 alin. (2) lit. a)

Ş

3'* modificări prin O.U.G. nr. 51/2017 M. Of. nr. 508/30 iun. 2017 modifică, la 1 ian. 2019, art. 57 alin. (2) şi 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor art. 58 alin. (10) şi (11): 
acte normative

în tot cuprinsul legii, sintagmele „planului 
de recuperare ” şi ..planul de recuperare” 
se înlocuiesc cu sintagmele ..planului de 
abililare-reabilitare ” şi ..planul de 
abilitare-reabilitare'': 

în tot cuprinsul legii, sintagmele 
„Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap ” şi „Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Handicap ” se 
înlocuiesc cu sintagmele „Autoritatea 
Naţională pentru Persoanele cu 
Dizabilităti”si „AutorităţiiNaţionale 
pentru Persoanele cu Dizabilităti”.
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32 modincâri prin O.U.G. nr. 60/2017 M. Of. nr. 648/7 aug. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii (5) şi (13) 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

la J ian. 2018. modifică an. 58 alin. (4).

aprobată cu modificări şi L. nr. 81/2021 
completări prin

. M. Of. nr. 384/13 apr. 2021

33 modificări prin O.U.G. nr. 60/2017 M. Of. nr. 648/7 aug. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii şi (13) 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

la I iul. 2018, modifică ari. 58 alin. (4), (5)

aprobată cu modificări şi L. nr. 81/2021 
completări prin

M. Of. nr. 384/13 apr. 2021

3“ modificări prin O.U.G. nr. 60/2017 M. Of. nr. 648/7 aug. 2017 la 1 sep. 2017, modifică ari. 78 alin. (3), 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii art. 81 alin. (2) Ut. b): 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

aprobată cu modificări şi L. nr. 81/2021 
completări prin

M. Of.nr. 384/13 apr. 2021 introduce alin. (6) la aii. 78:

abrogă art. 78 alin. (4_1)

35 modificări prin M. Of. nr. 973/7 dec. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

aprobată cu completări prin L. nr. 80/2018

O.U.G. nr. 90/2017 modifică art. 40 alin. (1) şi art. 51 alin.

(3J)

M. Of. nr. 276/28 mar. 2018

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

aprobă O.U.G. nr. 82/2016

3^ modificări prin O.U.G. nr. 69/2018 M. Of. nr. 625/19 iul. 2018 modifică art. 46, art. 51, art. 90_1, art. 99 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (1) şi art. 100 alin. (1) Ut. h) şi J):

introduce pct. 23^1 la ari. 5. alin. (3) şi (4) 
la art. 7. alin. (6_1) la art. 24. alin. (1_1) 
la art. 45, art. 47_1 şi Ut. a_l) la art. 90_2 
alin. (1)

nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

aprobată prin L. nr. 92/2021 M. Of. nr. 413/20 apr. 2021

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

aprobată cu modificări prin L. nr. 14/2020

M. Of.nr. 143/22 feb. 2019 modifică art. 58 alin. (1)

M. Of. nr. 22/14 ian. 2020
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39 modificări prin M. Of. nr. 648/22 iul. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

L. nr. 145/2020 modifica ari. Ut. IJ şip), ari. 5 pct. 4. 5 şi 
29, ari. 16 alin. (2) Ut. e). an. 18 alin. (!) 
Ut. b), art. 19 Ut. e). an. 22. an. 24 alin. (1) 
şi (3). an. 75 alin. (2) Ut. e) şi ari. 100 alin. 
(J).(2).(3J)şi(4):
introduce alin. (2) la ort. 10. alin. (5_l) la 
art. 16. alin. (3) la art. 17. alin. (9) la ari. 
24. alin. (i_i) şi (1 _7) la an. 78. alin.
(}_1) ia art. 81. an. 92_1 şi Ut. h) la art, 96 
alin. (2)

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

modifică art. 24 alin. (9), an. 78 alin. (3): 
introduce alin. (10) şi (11) la an. 24 şi Ut. 

c) la art. SI alin. (2)

D.C.C. nr. 906/2020'*■' modificări prin M. Of. nr. 79/25 ian. 2021 admite excepţia de neconst. şi suspendă 
Decizia nr. 906 din 16 decembrie 2020 referitoare la excepţia pentru 45 de zile art. Ipct. 1,2 şi 4 din

O.U.C. nr. 60/2017- cu ref. la art. 78 alin. 
(3) şi (4_l) şi art. 81 alin. (2) Ut. b) din L. 
nr. 448/2006-(termenul se împlineşte la 
data de 5 martie 2021) după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1, 2 şi 4 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

'*2 modificări prin L. nr. 81/2021 M. Of. nr. 384/13 apr. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
446/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

modifică art. 78 alin. (3) şi art. 81 alin. (2) 
Ut. b):
introduce alin. (4_2) şi (4_3) la ari. 78: 
abrogă art. 81 alin. (2) Ut. c)

‘*3 modificări prin L. nr. 92/2021 M. Of. nr. 413/20 apr. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

aprobă O.V.G. nr. 69/2018

L. nr. 185/2021 :M. Of. nr. 657/2 iul. 2021
Lege pentru completarea art. 86_1 din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

-completat prin introduce alin. (2_1) la art. S6_l

O.U.G. nr. 114/2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte 
normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul pj fjf g\
protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

M. Of. nr. 950/5 oct. 2021^5 modificări prin modifică art. 51 alin. (6) partea 
introductivă şi art. 51 alin. (7) şi art. 100
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 327/25 apr. 2008O.U.G. nr. 51/2008
Ordonanţă de urgenţă privind ajutorul public Judiciar în materie civilă 

aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 193/2008 M. Of. nr. 723/24 oct. 2008

modificări prin1 L. nr. 193/2008 M. Of. nr. 723/24 oct. 2008
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

modifică avt. 7. ari. 22 alin. (5). an. 27 
alin. (1). ari. 38 alin. (3) IU. c), ari. 50 alin. 
(}) partea introducfivâ şi Iii. a);

introduce ari. 2_l, ari. 8_l, art. W_], ari. 
50_} şi art. 50_2

2 aprobată cu 
modificări şi 
completări prin

L. nr. 193/2008 M. Of. nr. 723/24 oct. 2008
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

3 modificări prin L. nr. 251/2011 M. Of. nr. 866/8 dec. 2011
Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

modifică art. 7. art. 8 alin. (J) şi (2), ari. 
50 1

«modificări prin L. nr. 76/2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

M. Of. nr. 365/30 mai 2012 modifică, la 1 septembrie 2012. art. 13: 
introduce art. 13 1

5 modificări prin O.U.G. nr. 44/2012 M. Of. nr. 606/23 aug. 2012
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea 
nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă

aprobată prin L. nr. 206/2012

prorogă iennenu! de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013

M. Of. nr. 762/13 nov. 2012

6 modificări prin O.U.G. nr. 4/2013 M. Of. nr. 68/31 ian. 2013
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şl 
completarea unor acte normative conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 
completări prin

prorogă iennenu! de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 
2013

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013

7 modificări prin L. nr. 214/2013 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe

aprobă cu modificări şi completări O. V. G. 
nr. 4/2013

8 modificări prin L. nr. 310/2018 M. Of. nr. 1074/18 dec. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative

abrogă art. 13_1
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 486/15 iul. 2010L. nr. 135/2010
Lege privind Codul de procedură penală

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 25/2014 - M. Of. nr. 935/22 dec. 2014 (art. 480-485); Decizia I.C.C.J. nr. 5/2014 - M. Of. nr. 80/30 ian. 
2015 (art. 347, 348); Decizia I.C.C.J. nr. 3/2015- M. Of. nr. 150/2 mar. 2015 (art. 431 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 4/2015 - M. 
Of. nr. 157/5 mar. 2015 (art. 215 alin. (8)); Decizia I.C.C.J. nr. 2/2015- M. Of. nr. 159/6 mar. 2015 (art. 465); Decizia I.C.C.J. nr. 
7/2015 - M. Of. nr. 234/6 apr. 2015 (art. 399 alin. (3) Iii. d) şi alin. (4)); Decizia I.C.C.J. nr. 5/2015 - M. Of. nr. 248/10 apr. 2015 
(art. 426); Decizia I.C.C.J. nr. 22/2015 - M. Of. nr. 486/2 iul 2015 (art. 466 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. nr. 496/2015 - M. Of. nr. 
708/22 sep. 2015 (art. 335 alin. (4))

promulgată prin D. nr. 774/2010 M. Of. nr. 486/15 iul. 2010
Decret pentru promulgarea Legii privind Codul de procedură 
penală

1
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2 modificări prin L. nr. 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale

niodijică, la î Jebruarie 2014. art. 1 alin.
(2), ari. 3 alin. (î) Iii. c), arî. 3 alin.(3) şi 
(6), art. 10 alin. (3), art. 12 alin. (3), art. 17 
alin. (2), art. 19 alin. (1) şi (3), art. 20 alin.
(6) şi (7). art. 21 alin. (1) şi (3). art. 24 
alin. (2), ari. 25 alin. (1). ari. 25 alin. (5). 
ari. 26 alin. (1) şi (3), art. 27 alin. (2) şi
(7) , art. 31, art. 36 alin. (1) Ut. a) şi b), art. 
38 alin. (1) Ut. â), art. 40 alin. (1), ari. 40 
alin. (4), ari. 43 alin. (3), art. 48 alin. (î). 
ari. 53 Ut. e) şi f), art. 56 alin. (1) şi (3) - 
(5), art. 58 alin. (3), art. 63 alin. (3) şi (4). 
art. 64 alin. (4). arî. 65 alin. (4), ari. 67 
alin. (4), art. 69 alin. (2), arî. 71, arî. 72 
alin. (1), (5) şi (6), art. 73 alin. (3), (4) şi
(5) , art. 74 alin. (1) - (3), art. 75 alin. (2) -
(4) , arî. 76. art. 80 alin. (1), art. 85 alin.
(2) , art. 86, art. 88 alin. (3) şi (4), art. 91 
alin. (2) şi (3). art. 92 denumirea 
marginala, art. 92 alin. (1). (6) şi (7), art.
93 alin. (1), art. 94 alin. (1), (3) şi (4), arî. 
97 alin. (2) Ut. e), art. 100 alin. (3), art.
102 alin. (3). art. 103 alin. (3), art. 105 
alin. (4), art. 106. art. 107 alin. (î), art.
108 alin. (3). arî. 109 alin. (3), art. 110 
alin. (1) şi (4), art. 116 alin. (3), arî. 117 
alin. (4), art. 118, art. 121 alin. (6),art. 129 
alin. (1) şi (3), art. 131 alin. (4), art. 133 
alin. (2), denumirea cap. IV din titlul IV al 
Părţii generale, art. 138 alin. (1), (2), (9)- 
(11) şi (13), art. 139 alin. (2) şi (4), art. 142 
alin. (2), art. 143 alin. (4). art. 144 alin.
(3) , art. 146 alin. (3), art. 148, art. 149, art. 
150, arî. 151 alin. (3) Ut. c) şi alin. (8), ari. 
152, art. 153. denumirea cap. V din titlul 
IV a! Părţii generale, arî. 154, denumirea 
cap. VI din titlu! IV a! Părţii generale, art. 
157, arî. 158 alin. (2) Ut. b) şi d), art. 158 
alin. (7) Ut. i), art. 158 alin. (8), art. 159 
alin. (10), ai-î. 159 alin. (14) Ut. c), art. 162 
alin. (4) şi (5), art. 168 denumirea 
marginală, art. 168 alin. (2), art. 168 alin.
(6) lit.f), art. 168 alin. (8). art. 168 alin. 
(11), arî. 168 alin. (12), art. 168 alin. (13) 
Ut. a), art. 170 alin. (1), art. 170 alin. (2), 
denumirea cap. VII din titlul IV al Părţii 
generale, art. 172, art. 173 alin. (2). art.
178 alin. (4) Ut. b), arî. 184 alin. (1). (3). 
(14) şi (16). art. 185 alin. (8) Ut. e), art.
188 alin. (1) şi (2), arî. 189 alin. (3), arî. 
190 alin. (1), (5) şi (7) - (10), art. 191 alin. 
(1), (3) şi (4), art. 192 denumirea 
marginală şi alin. (1), art. 193 alin. (2) şi 
(3), art. 194 denumirea marginală, art. 195 
denumirea marginală şi partea 
introductivă a alin. (1), art. 196 alin. (3), 
art. 198 alin. (1) şi (2), art. 203 alin. (2) şi
(5) , art. 204 alin. (1), (2), (6). (11) şi (12), 
art. 205 alin. (2), (6) şi (10), art. 206 alin.
(7) , art. 209 alin. (4), art. 210 alin. (2) şi
(6) , art. 212, art. 213, art. 215 alin. (2) Ut. 
d), arî. 215 alin. (5) şi (7)- (9), art. 216 
alin. (2), art. 217, arî. 220 alin. (2), art.
221 alin. (2) Ut. b) şi alin. (7), art. 228, art. 
231, art. 238 alin. (2), art. 239 alin. (2),
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art. 240 alin. (J), ari. 241 alin. (!) Hi. d), 
ari. 242 alin. (5), (7) şi (8), ari. 243 alin.
(4), art. 249. ari. 253, art. 257 alin. (2). (5) 
şi (6). an. 259 alin. (5). art. 260 alin. (2), 
art. 261 alin. (4). art. 262 alin. (2), art.
263. art. 266 alin. (1), an. 276 alin. (1) şi
(3) , ari. 283 alin. (4) liî. g), art. 283 alin.
(4) Ut. o), art. 284, ari. 286 alin. (4). art. 
288 alin. (2), an. 289 alin. (2), art. 291, 
art. 293 alin. (3) .şi (4). art. 294 alin. (1) -
(3) , art. 296 alin. (2) şi (3), art. 298 alin.
(2), art. 305 alin. (3), art. 306 alin. (1) şi
(5) , art. 308, art. 309 alin. (1), ari. 311 
alin. (1) şi (2), art. 315 alin. (1) şi (2). ari. 
316 alin. (1). ari. 318, art. 321 alin. (2). 
art. 326, art. 328 alin. (1), art. 334 alin.
(2) , art. 335 alin. (2) - (4), art. 339 alin.
(4) , art. 341. art. 342. art. 343. ari. 344, 
art. 345, art. 346. ari. 347, art. 349, art.
351 alin. (2), art. 352 alin. (7), (8) şi (10) - 
(12), art. 353 denumirea marginala şi alin. 
(1), (2) şi (7), art. 356 alin. (4), art. 360 
alin. (2), ari. 363 alin. (4), art. 366, ari.
368 alin. (1), (2) şi (4), art. 370 alin. (2) şi 
alin. (4) Ut. e). art. 374, art. 375, art. 377, 
art. 378 alin. (1) şi (3) - (5), art. 381 alin.
(3) , (6), (8), (10) şi (12), art. 386 alin. (1). 
ari. 391 alin. (1), art. 395, ort. 396 alin.
(3) , (4) şi (8), an. 399 alin. (8) şi (9). art. 
403 alin. (2) şi (3), art. 404 alin. (1) - (3) şi 
(7), art. 407. art. 409 alin. (1) Uf. c), art. 
412, art. 420 alin. (12), cap. IV din titlul IU 
al Părţii speciale devine secţiunea l din 
cap. V titlul IU al Părţii speciale, secţiunile 
1-3 ale cap. V din titlul III al Părţii 
speciale devin secţiunile 2-4 ale cap. V din 
titlul III al Părţii speciale, art. 426, art. 429 
alin. (1). art. 434 alin. (2), art. 436 alin. (!) 
Ut. b). art. 438 alin. (1) pct. 1. art. 439 alin. 
(1), art. 440 alin. (2), art. 441 alin. (1), art. 
453 alin. (3) şi (4), art. 459 alin. (1), art. 
460 alin. (1), an. 465 alin. (3), (4) şi (12). 
art. 466 alin. (1) - (3), art. 468 alin. (1), 
art. 469, art. 471 alin. (1), art. 473 alin.
(1), (2) şi (9), cap. VI din titlul III al părţii 
speciale, denumirea secţiunii a 2-a, art.
475, art. 476. ari. 477, art. 482 Ut. h), art. 
485 alin. (1), ari. 486, art. 488, art. 491, 
art. 492, art. 493, art. 494, art. 496, art.
497 alin. (1) şi (2), art. 498, art. 502 alin. 
(1) şi (2), art. 503 alin. (2), art. 506 alin.
(4) , art. 509 alin. (3). art. 511, art. 516 
alin. (2), art. 523 alin. (2). art. 524, art.
525. art. 526 alin. (3), art. 528 alin. (2), 
art. 548 alin. (1), ari. 554 alin. (2), art. 555 
alin. (1), art. 556 alin. (1). art. 557 
denumirea marginală, art. 559, art. 560 
alin. (2), art. 562, art. 564, art. 574, art.
576 alin. (2),Partea specială titlul V cap. 
III denumirea secţiunii 1, art. 582, art. 583, 
art. 585 alin. (I), art. 587 alin. (4), art. 588 
alin. (1), (3) şi (4), art. 589 alin. (1) Ut. a), 
art. 591 alin. (3), art. 592 alin. (1); 
introduce alin.(6) la art. 25, Ut. c_l) la art. 
36 alin. (1). Ut. e) • h) la art. 38 alin. (1).
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Ut. d) şi e) la ari. 39 alin. (1), secţiunea a 6- 
a după art. 63, alin. (5) şi (6) la aii. 64. Ut. 
g_j) la art. 81 alin. (I), alin. (2) la art. 81, 
Ut. a_l) la art. 83, Ut. g_l) la art. 83. alin. 
(8) la art. 94. alin. (3) la art. 97, alin. (4) 
la art. 108. alin. (9) la art. 140. art. !42_1, 
alin. (2_1) la art. 143, alin. (16) la art. 168, 
secţiunea a 3-a după art. 168. alin. (2_1) - 
(2_5) la art. 170, art. 18! J. alin. (17) la 
art. 209, alin. (4) la art. 218, alin. (4) la 
art. 220, alin. (11) la art. 222, alin. (3) la 
art. 227, alin. (4_1) la art. 230, alin. (1_1) 
la aii. 241, aii. 252__1 - 252_4, alin. (8) la 
art. 257, alin. (7_1) la art. 259, alin. (13) 
la art. 259. alin. (2_1) şi alin. (7) la art. 
260, art. 261 _1. denumirea marginală la 
ort. 267, Ut. d) la art. 275 alin. (1)pct. 2. 
art. 294_1, alin. (4) la an. 305, alin. (6) şi 
(7) la art. 306, alin. (5) la art. 315, alin. (5) 
la art. 335, alin. (10) la art. 353, alin. (6) 
la art. 364, alin. (10) la art. 396, alin. (10) 
la art. 399, alin. (4) la art. 403, alin. (4_1) 
la art. 439. alin. (5) la art. 466, art.
474_1, ari. 477_1. cap. I__l după art. 488, 
cu art. 488_1 - 488_6, Ut. d) la art. 501 
alin. (1). art. 501 _1, cap. IXdupă art. 549 
cu art. 549_1, alin. (6) la art. 553, alin. 
(1_1) la art. 556. alin. (2_1) la art. 556. 
alin. (10) la art. 557, art. 581 _1 după titlul 
secţiunii 1 a cap. III al titlului V al Părţii 
speciale, secţiunea 1_3 după art. 582, alin. 
(5) la art. 599;
abrogă art. 24 alin. (3), art. 25 alin. (4), 
art. 26 alin. (4). art. 102 alin. (5), art. 111 
alin. (2) Ut. g), art. 116 alin. (5), art. 124 
alin. (6) şi (7), art. 129 alin. (2), art. 155, 
art. 170 alin. (3), art. 174 alin. (3), art. 210 
alin. (4), art. 215 alin. (10) - (15), art. 241 
alin. (1) Ut. e) - g), art. 261 alin. (6), art. 
283 alin. (4) lit.j), art. 286 alin. (3), art.
353 alin. (5), ort. 361 alin. (1), art. 388 
alin. (5), art. 438 alin. (1) pct. 2-6, 9, 10,
13 şi 14, art. 480 alin. (3), art. 506 alin. (3) 
şi alin. (5), art. 512, art. 523 alin. (1) Ut. e), 
art. 590 alin. (3)

3 modificări prin O.U.G. nr. 3/2014 M. Of. nr. 98/7 feb. 2014 modifică art. 56 alin. (3) Ut. b), art. 206 
alin. (!) şi (2), art. 309 alin. (1), art. 474_1, 
art. 477_1:
introduce alin. (6) la art. 56, cap. 111_1 cu 
art. 425 1

Ordonanţă de urgenţă pentoi luarea unor măsuri de 
implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte 
normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 58/2016 M. Of. nr. 285/14 apr. 2016

4 admisă excepţie D.C.C. nr. 599/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 886/5 dec. 2014
Decizia nr. 599 din 21 octombrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) lit. f) şi 
art. 341 alin. (5)-(8) din Codul de procedură penală

Admite excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 341 alin. (5) şi constată 
că soluţia legislativă potrivit căreia 
judecătorul de cameră preliminară se 
pronunţă asupra plângerii „fără 
participarea petentului, a procurorului şi a 
intimaţilor” este neconstituţională.
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5 admisă excepţie D.C.C. nr. 641/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 887/5 dec. 2014
Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (4), ari.
345, art. 346 alin. (1) şi art. 347 din Codul de procedură penală

dispozifiile art. 344 alin. (4) suni 
neconstituţionale

6 admisă excepţie D.C.C. nr. 641/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 887/5 dec. 2014
Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (4), art.
345, art. 346 alin. (1) şi art. 347 din Codul de procedură penală

admite excepţia de neconstituţionalitate şi 
constată că soluţia legislativă cuprinsă în 
art. 345 alin. (1) şi în art. 346 alin. (1), 
potrivit căreia judecătorul de cameră 
preliminară se pronunţă „jarâ participarea 
procurondui şi a inculpatului", este 
neconstituţională

7 admisă excepţie D.C.C. nr. 641/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 887/5 dec. 2014
Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (4), art.
345, art. 346 alin. (1) şi art. 347 din Codul de procedură penală

admite excepţia de neconstituţionalitate şi 
constată că dispoziţiile art. 347 alin. (3) 
raportate la cele ale art. 344 alin. (4). art. 
345 alin. (I) şi art. 346 alin. (J) sunt 
neconstituţionale

8 modificări prin M. Of. nr. 911/15 dec. 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

aprobată cu modificări prin L. nr. 75/2016

O.U.G. nr. 82/2014 modifică art. 216 alin. (3): 
introduce alin. (7) la art. 207, alin. (5) la 
art. 208, art. 215_1

M. Of. nr. 334/29 apr. 2016

9 admisă excepţie D.C.C. nr. 712/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 33/15 ian. 2015
Decizia nr. 712 din 4 decembrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211*217 din Codul 
de procedură penală

art. 2II‘2J7

10 admisă excepţie D.C.C. nr. 663/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 52/22 ian. 2015
Decizia nr. 663 din 11 noiembrie 2014 referitoare ia excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339-348 din Codul 
de procedură penală

constată că solupa legislativă cuprinsă in 
art. 341 alin. (10) potrivit căreia 
judecătorul de cameră preliminară se 
pronunţă „jară participarea procurorului 
şi o inculpatului" este neconstituţională

11 admisă excepţie D.C.C. nr. 76/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 174/13 mar. 2015
Decizia nr. 76 din 26 februarie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (7) teza a 
doua din Codul de procedură penală

constată că solupa legislativă de excludere 
a procurorului de la dezbaterea 
contradictorie a probelor cuprinsă în art. 
374 alin. (7) teza a doua este 
neconstiluţională

12 admisă excepţie D.C.C. nr. 166/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 264/21 apr. 2015
Decizia nr. 166 din 17 martie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54, art. 344 alin. (3) şi 
(4), art. 346 alin. (3) şi (7), art. 347 şi art. 549_1 din Codul de 
procedură penală

constată că solupa legislativă cuprinsă în 
art. 549_I alin. (3), potrivit căreia 
judecătorul de cameră preliminară .îe 
pronunţă "în camera de consiliu. Jară 
participarea procuroivlui ori a 
persoanelor prevăzute Io alin. (2)" este 
neconstituţională

13 admisă excepţie D.C.C. nr. 166/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 264/21 apr. 2015
Decizia nr. 166 din 17 martie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54, art. 344 alin. (3) şi 
(4), art. 346 alin. (3) şi (7), art. 347 şi art. 549_1 din Codul de 
procedură penală

şi constată că soluţia legislativă cuprinsă 
în art. 549_] alin. (5), potrivii căreia 
instanţa ierarhic superioară ori completul 
competent se pronunţă "Jară participarea 
procurondui şi a persoanelor prevăzute la 
alin. (2)" este neconstituţională
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14 admisă excepţie D.C.C. nr. 166/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 264/21 apr. 2015
Decizia nr. 166 din 17 martie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţiortalitate a dispoziţiilor art. 54, art. 344 alin. (3) şi 
(4), art. 346 alin. (3) şi (7), art. 347 şi art. 549_1 din Codul de 
procedură penală

art. 549_I alin. (2)

15 modificări prin D.C.C. nr. 166/2015 M. Of. nr. 264/21 apr. 2015
Decizia nr. 166 din 17 martie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54. ari. 344 alin. (3) şi 
(4). art. 346 alin. (3) şi (7), art. 347 şi art. 549_1 din Codul de 
procedură penală

suspenda pentru 45 zile dispoziţiile art. 
549_J alin. (2) (termenul se împlineşte la 4 
iunie 2015) după care operează dispozifiile 
art. 147 din Constituţie

16 admisă excepţie D.C.C. nr. 336/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 342/19 mai 2015
Decizia nr. 336 din 30 aprilie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 235 alin. (1) din Codul 
de procedură penală

dispoziţiile ari. 235 alin. (1) sunt 
constituţionale în măsura în care 
nerespectarea termenului ..cu cel puţin 5 
zile înainte de expirarea duratei arestării 
pre\’entive" atrage incidenţa ari. 26S alin.
0)

17 admisă excepţie D.C.C. nr. 235/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 364/26 mai 2015
Decizia nr. 235 din 7 aprilie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 464 alin. (2) şi ale art. 
488 din Codul de procedură penală

dispoziţiile art. 488precum şi soluţia 
legislativă cuprinsă în art. 484 alin. (2) 
care exclude persoana vătămată, partea 
civilă şi partea responsabilă civilmente de 
la audierea în faţa instanţei de fond, sunt 
neconstituţionale

18 admisă excepţie D.C.C. nr. 361/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 419/12 iun. 2015
Decizia nr. 361 din 7 mai 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218*222 şi art. 241 alin. 
(1_1) lit. a) din Codul de procedură penală

art. 222

19 modificări prin D.C.C. nr. 361/2015 M. Of. nr. 419/12 iun. 2015
Decizia nr. 361 din 7 mai 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218*222 şi art. 241 alin. 
(1_1) lit. a) din Codul de procedură penală

suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. 
222(tennenul se împlineşte la 26 iulie 
20î5)după care operează prevederile ari. 
147 din Constituţie

20irnodificări prin O.U.G. nr. 24/2015 ’M. Of. nr. 473/30 iun. 2015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 135/2010 
pris^nd Codul de procedură penală

aprobată cu modificări prin L. nr. 116/2016

modifică art. 207 alin. (6). ari. 208 alin. 
(4). art. 222

M. Of. nr. 418/2 iun. 2016

21 admisă excepţie D.C.C. nr. 423/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 538/20 iul. 2015
Decizia nr. 423 din 9 iunie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 488_4 alin. (5) din 
Codul de procedură penală şi ale art. 105 din Legea nr. 
255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale

dispoziţiile an. 488_4 alin. (5) şi constată 
că soluţia legislativă potrivit căreia 
contestaţia privind durata procesului penal 
se soluţionează „fără participarea părţilor 
şi a procurorului” este neconstituţională

22 admisă excepţie D.C.C. nr. 506/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 539/20 iul. 2015
Decizia nr. 506 din 30 iunie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul 
de procedură penală

art. 459 alin. (2) şi constată ca soluţia 
legislativă potrivit căreia admisibilitatea în 
principiu a cererii de revizuire .se 
examinează de către instanţă „fără citarea 
părţilor” este neconstituţională
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23 admisă excepţie D.C.C. nr. 542/2015 
de neconsl. prin

M. Of. nr. 707/21 sep. 2015
Decizia nr. 542 din 14 iulie 2015 referitoare ia excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 431 aiin. (1) din Codul 
de procedură penală

ari.43] aiin.(]J (soluţia legislativă potrivit 
căreia admisibilitatea în principiu a 
contestaţiei în anulare se examinează de 
către instanţă "/ară citarea părţilor")

admisă excepţie D.C.C. nr. 552/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 707/21 sep. 2015
Decizia nr. 552 din 16 iulie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) teza a doua. 
art. 342. art. 343. art. 344 alin. (1)-(3). art. 345 alin. (2) şi (3). 
art. 346 alin. (2W7). art. 347 alin. (1) şi (2) şi art. 348 din 
Codul de procedură penală

art. 3 alin. (3) teza a doua (soluţia 
legislativă, conform căreia exercitarea 
funcţiei de verificare o legalităţii 
nctrimiterii in judecată este compatihillă cu 
exercitarea funcţiei de Judecată)

25 admisă excepţie D.C.C. nr. 553/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 707/21 sep. 2015
Decizia nr. 553 din 16 iulie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Codul 
de procedură penală

art. 223 alin. (2) (cu referire la sintagma 
"trafic de stupejiante")

26 admisă excepţie D.C.C. nr. 496/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 708/22 sep. 2015
Decizia nr. 496 din 23 iunie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (4) din Codul 
de procedură penală

art. 335 alin. (4) şi constată că soluţia 
legislativă potrivit căreia Judecătorul de 
cameră preliminară hotărăşte ..fără 
participarea procurorului şi a suspectului 
sau, după caz. a inculpatului" este 
neconstituţională

27 admisă excepţie D.C.C. nr. 631/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 831/6 nov. 2015
Decizia nr. 631 din 8 octombrie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 344 alin. (2) şi (3). ari. 
345 alin. (3). art. 346 alin. (2) şi art. 347 alin. (1) din Codul de 
procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în ari. 347 alin. 
(J) din Codul de procedură penală potrivit 
căreia iiurnoi ..procurorul şi inculpatul" 
pot face contestaţie cu privire la modul de 
soluţionare a cererilor şi a excepţiilor, 
precum şi tmpouiva soluţiilor pre\’ăzute la 
art. 346 alin. (3)—(5)

28 admisă excepţie D.C.C. nr. 591/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 861/19 nov. 2015 art. 440 alin. (2) (sintagma,.dacă cererea 
Decizia nr. 591 din 1 octombrie 2015 referitoare la excepţia de este vădit nefondată’’) 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 440 alin. (1) şi (2) din 
Codul de procedură penală

29 admisă excepţie D.C.C. nr. 740/2015 
ide neconst. prin

M. Of. nr. 927/15 dec. 2015
Decizia nr. 740 din 3 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (10) din Codul 
de procedură penală

art. 222 alin. (10)

30 modificări prin D.C.C. nr. 740/2015 ,M. Of. nr. 927/15 dec. 2015 suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
Decizia nr. 740 din 3 noiembrie 2015 referitoare la excepţia de 222 alin. (10) (termenul se împlineşte la 29 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (10) din Codul ianuarie 2016) după care operează 
de procedură penală prevederile art. ] 4 7 din Constituţie

31 modificări prin L. nr. 318/2015 M. Of. nr. 961/24 dec. 2015
Lege pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

modifică art. 252 alin. (8), art. 252_1 alin.
(4);
abrogă art. 252_I alin. (5)
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32 admisă excepţie D.C.C. nr. 733/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 59/27 ian. 2016
Decizia nr. 733 din 29 octombrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (6) lit. c) şi 
alin. (7) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală

art. 34] alin. (6) lit. c) şi art. 341 alin. (7) 
pct. 2 lit. d)

33 modificări prin D.C.C. nr. 733/2015 M. Of. nr. 59/27 ian. 2016
Decizia nr. 733 din 29 octombrie 2015 referitoare ia excepţia 
de neconstituţionaiitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (6) lit. c) şi 
alin. (7) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură penală

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
34] alin. (6) lit. c) şi ale ari. 34J alin. (7) 
pct. 2 Ut. d) (termenul se împlineşte la 12 
martie 2016). după care operează 
pre\'ederile art. 147 din Constituţie

34 admisă excepţie D.C.C. nr. 126/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 185/11 mar. 2016
Decizia nr. 126 din 3 martie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (2) lit. d). art. 
452 alin. (1), art. 453 alin. (1) lit. f). precum şi ale art. 459 alin. 
(2) din Codul de procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în art. 453 alin. 
(]) lit. f). care nu limitează cazul de 
revizuire la cauza în care a fost invocată 
excepţia de neconstituţionalitate, este 
neconstituţională

35 admisă excepţie D.C.C. nr. 51/2016 
fde neconst. prin

M. Of. nr. 190/14 mar. 2016
Decizia nr. 51 din 16 februarie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) din Codul 
de procedură penală

sintagma „ ori de alte organe .specializate 
ale statului" din cuprin.su! dispoziţiilor art. 
142 alin. (1) este neconstituţională

36 modificări prin O.U.G. nr. 6/2016 M. Of. nr. 190/14 mar. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru punerea în 
executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în 
procesul penal

modifică art. 57 alin. (2), aii. 142 alin. (1)
(V:

introduce alin. (]_]) la art. 142

37 admisă excepţie D.C.C. nr. 23/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 240/31 mar. 2016
Decizia nr. 23 din 20 ianuarie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 din Codul de 
procedură penală

art. 318

38 modificări prin D.C.C. nr. 23/2016
Decizia nr. 23 din 20 ianuarie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 din Codul de 
procedură penală

M. Of. nr. 240/31 mar. 2016 suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile art. 318 (termenul se împlineşte 
la data de 15 mai 2016) după care 
operează prevederile art. 147 din 
Constituţie

39 admisă excepţie D.C.C. nr. 24/2016 
de neconst. prin

-M. Of. nr. 276/12 apr. 2016
Decizia nr. 24 din 20 ianuarie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 250 alin. (6) din Codul 
de procedură penală

art. 250 alin. (6) - soluţia legislativă care 
nu permite şi contestarea luării măsurii 
asigurătorii de către judecăionil de cameră 
preliminară ori de către instanţa de 
judecată

40 admisă excepţie D.C.C. nr. 44/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 305/21 apr. 2016
Decizia nr. 44 din 16 februarie 2016 referitoare ia excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. (3) Iii. d) din 
Codul de procedură penală şi ale art. 125 alin. (3) din Codul 
penal

art. 399 alin. (3) lit. d) în măsura în care se 
referă numai la măsurile educative 
neprivative de libertate
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41 modificări prin L. nr. 75/2016 M. Of. nr. 334/29 apr. 2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
135/2010 privind Codul de procedură penală

modifică mi. 1S8 alin. (I) Htj). art. 152 
denumirea marginală şi alin. (1). an. 205 
alin. (1), art. 216 alin. (3), art. 344 alin. (2)- 
(4), art. 345. aii. 346 alin. (l)şi (2), art.
347 alin. (!) şi (3), art. 348 alin. (2), art.
367 alin. (8). art. 440 alin. (1) şi (2), art.
476 alin. (2), art. 524; 
introduce alin. (7_1) la ari. 154, alin. (7) la 
art. 207, alin. (5) la aii. 208, art. 2J5_l. 
alin. (4_I) şi (4_2) la art. 346, alin. (4) la 
art. 347, lit. b_l) la alin. (1) al art. 523
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42 modificări prin O.U.G. nr. 18/2016 M. Of. nr. 389/23 mai 2016 modifică ari. 3 alin. (3). ari. 25 alin. (5). 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii ari. 36 alin. (1) Iii. a), ari. 45 alin. (1), ari. 
nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art.
31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară

56 alin. (3) Iii. b), art. 59 alin. (l). ari. 68 
alin. (8) şi (9), art. 68 alin. (10), art. 72 
alin. (]), art. 75 alin. (3), art. 81 alin. (1)
Ut. g_l), art. 90 Ut. c), art. 111 alin. (5), 
art. 113, ari. 124 alin. (5), art. 138 alin. 
(12) şi (13), art. 139 alin. (2), art. 142 alin. 
(2), art. 144 alin. (1) şi denumirea 
marginală, art. 147 alin. (9). art. 148 alin. 
(1) Ut. a), art. 148 alin. (9), ari. 150 alin.
(1) Ut. a), art. 151 alin. (1). (3) şi (5), art. 
153 alin. (1). art. 172 alin. (12), art. 174 
alin. (2). ari. 190 alin. (5). art. 204 alin.
(7), art. 205 alin. (7), art. 209 alin. (7), art. 
213 alin. (6), ait. 215 alin. (5), (8) şi (9), 
art. 219 alin. (9), art 223 alin. (2), art. 230 
alin. (5), art. 235 alin. (3) şi (4), art. 238 
alin. (1), ari. 241 alin. (1) Ut. a) şi b). art 
241 alin. (1_1). art. 242 alin. (5), art 243 
alin. (2), art. 251, art 259 alin. (7), ari.
274 alin. (1) şi (2). art. 275 alin. (1)pct 3 
Ut. a), art. 275 alin. (6), art. 283 alin. (4)
Ut. o), art 283 alin. (4) Ut q). art 294_1, 
art 305 alin. (1) - (3), art. 308, art 311 
alin. (2), art. 314 alin. (1) Ut. b). art. 315 
alin. (2) Ut e), art. 315 alin. (5), art. 318, 
art. 319 alin. (1), art. 535 alin. (3) şi (4), 
art. 335 alin. (5), art. 339 alin. (1), (2) şi
(4) , art 340 alin. (1), art. 341 alin. (2) şi
(5) , art 341 alin. (8) - (10), art. 364 alin. 
(1), (4) şi (6), art. 368 alin. (4), art 374 
alin. (4) şi (7), ari. 396 alin. (5) şi (10), art. 
399 alin. (3) Ut a) şi d), art. 399 alin. (4), 
(9) şi (10). art 404 alin. (6), art. 407 alin.
(1) , art. 409 alin. (1) Ut e), art 410 alin.
(2) . art. 421 pct. 2 Ut. a) şi b). art 424 alin. 
(2), art 426 Ut. c)-h), art. 428, art. 431 
alin. (1), art. 434 alin. (2) Ut. a) şi c), art. 
453 alin. (l) lit.j), art 459 alin. (2), art. 
467 alin. (1), art. 478 alin. (6), art. 479, 
art. 480 alin. (1), art. 484, art. 485 alin.
(1), art 488 alin. (1) - (3). art. 488 alin. (4) 
Ut. b). art 488_4 alin. (5), art 549_1, 
denumirea .<tecţiunii 1 a titlului V cap. 111, 
art 581 __1 alin. (2):

introduce alin. (9_1) la art. 68, Ut. g_2) la 
art 81 alin. (1), alin. (6) -10) la art 111, 
art. 146_l, alin. (2_l) la art 151, art.
168_l, alin. (3) - (5) la art. 171, alin. (2_1) 
la art. 174, art. 208_1, alin. (6_1) la art. 
213, alin. (8_1) la art 215, alin. (4_1) şi 
(4_2) la art. 242, alin. (13) la art246, alin. 
(14) la art. 248, alin. (5_1) la art. 250, art 
250_1. alin. (7) la art 275, Ut o_l) la art. 
283 alin. (4), Ut. d_l) la art 286 alin. (2), 
alin. (11) la ort. 289, alin. (4_1) la art. 335, 
alin. (6) la art. 335, alin. (3) • (5) la art. 
340, alin. (5_1) la art 341, alin. (7_l) la 
art. 341, alin. (6) la art. 369, alin. (1_1) şi 
(1_2) la art. 375, alin. (4) la art. 480, alin. 
(4) la art. 532, alin. (2_l) la art. 597, art. 
60!_1:
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abroga an. 170 oUn. (4) - (6), an. 227 
alin. (3). an. 228 alin. (I). ari. 470. an. 
477 alin. (4)

^*3 modificări prin L. nr. 116/2016 M. Of. nr. 418/2 iun. 2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală

modifica an. 222 alin. (l 0)

" completat prin L. nr. 151/2016 M. Of. nr. 545/20 iul. 2016
Lege privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

introduce alin. (6_J) la an. 404

-«s admisă excepţie D.C.C. nr. 501/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 733/21 sep. 2016
Decizia nr. 501 din 30 iunie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 428 alin. (1) cu referire 
la art. 426 lit. i) din Codul de procedură penală

an. 428 alin. (1) cu referire la art. 426 lit. i)

^6 modificări prin D.C.C. nr. 501/2016 M. Of. nr. 733/21 sep. 2016
Decizia nr. 501 din 30 iunie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 426 alin. (1) cu referire 
la art. 426 lit. i) din Codul de procedură penală

suspenda pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
428 alin. (!) cu referire la art. 426 lit. i) 
(lermenul.se împlineşte la 5 nov. 2016) 
după care operează prevederile art. J47 
din Constituţie

‘■t admisă excepţie D.C.C. nr. 432/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 841/24 oct. 2016
Decizia nr. 432 din 21 iunie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 436 alin. (2), art. 439 
alin. (4_1) teza întâi şi art. 440 aiin. (1) şi (2) din Codul de 
procedură penală

art. 436 alin. (2). art. 439 alin. (4_J) teza 
întâi şi ari. 440 alin. (2) cu referire la 
menţiunile care decurg din obligativitatea 
formulării cererii de recurs prin avocat

«8 admisă excepţie D.C.C. nr. 540/2016 
;de neconst. prin

M. Of. nr. 841/24 oct. 2016
Decizia nr. 540 din 12 iulie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (1) teza întâi 
din Codul de procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile 
art. 434 alin. (1) teza întâi din Codul de 
procedură penală, care exclude atacarea 
cu recurs în casaţie a deciziilor pronunţate 
de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca 
instanţă de ape!

->9 modificări prin O.U.G. nr. 70/2016 M. Of. nr. 866/31 oct. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Codului de procedură penală şi a Legii nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară

modifică art. 434 alin. (I), art. 437 alin. (I) 
lit. a) şi d), an. 439 alin. (4_l). art. 440 
alin. (2);

introduce alin. (6) la ari. 439. alin. (5) la 
art. 440;

abrogă art. 436 alin. (2)

50 admisă excepţie D.C.C. nr. 614/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 962/28 nov. 2016
Decizia nr. 614 din 4 octombrie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215_1 alin. (2) şi alin. 
(5) din Codul de procedură penală

ari. 2Î5_1 alin. (2) (în măsura în care 
prelungirea măsurii preventive a 
controlului judiciar se face cu aplicarea 
prevederilor art. 212 alin. (1) şi alin. (3) 
din Codul de procedură penală )

Consiliul Legislativ - 7 decembrie 2021 Pag. 11 din 19



51 admisă excepţie D.C.C. nr. 586/2016 
de neconsl. prin

M. Of. nr. 1001/13 dec. 2016
Decizia nr. 586 din 13 septembrie 2016 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (5) din Codul procedură penala 
de procedură penală cu referire la dispoziţiile art. 16 alin. (1) 
lit. 0 din acelaşi act normativ

avi. 25 alin. (5J cu referire la dispozifii/e 
ari. Î6 alin. (1) lit.jj din Codul de

52 modificări prin O.U.G. nr. 13/2017 M. Of. nr. 92/1 feb. 2017 modifică ari. 25 alin. (5). ari. 215_} alin.
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii (2): 
nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală

introduce alin. (3) la ari. 290 şi alin. (1_I) 
la an. 55 7

respinsă prin L.nr. 8/2017 M.Of. nr. 144/24 feb. 2017

53 modificări prin O.U.G. nr. 14/2017 M. Of. nr. 101/5 feb. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind abrogarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii 
nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi 
pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală

aprobată cu modificări prin L. nr. 9/2017

modifică art. 25 alin. (5) şi art. 2}5_I alin.
(2):

abrogă art. 290 alin. (3) şi art. 557 alin.
OJ)

M. Of. nr. 144/24 feb. 2017

^ admisă excepţie D.C.C. nr. 625/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 107/7 feb. 2017
Decizia nr. 625 din 26 octombrie 2016 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 69 şi art. 70 din 
Codul de procedură penală

solufa legislativă cuprinsă în dispoziţiile 
art. 70 din Codul de procedură penală, 
care stabileşte că asupra cererii de 
recuzarea procuronilui formulată în faza 
de judecată. în faza camerei preliminare 
sau în faţa Judecătorului de drepturi şi 
libertăţi se pronunţă procuroivl ierarhic 
superior este neconstituţională

55 modificări prin L. nr. 8/2017 M. Of. nr. 144/24 feb. 2017
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală

respinge O.U.G. nr. 13/2017

56 modificări prin L. nr. 9/2017
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală, precum şi pentru 
modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură 
penală

M. Of. nr. 144/24 feb. 2017 modifică art. 25 alin. (5) şi art. 215_1 alin.
(2)

57 admisă excepţie D.C.C. nr. 704/2016 
de neconst. prin

M. Of. nr. 158/2 mar. 2017
Decizia nr. 704 din 29 noiembrie 2016 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 231 alin. (7) şi art. 
238 alin. (1) teza finală din Codul de procedură penală, în 
varianta anterioară modificării prin art. II pct. 54 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016

art. 23S alin. (1) teza finală din Codul de 
procedură penală în varianta anterioară 
modificării prin art. II pct. 54 din 
Ordonanţa de urgenţă a Gm’ernului nr. 
18/2016

58 admisă excepţie D.C.C. nr. 22/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 159/3 mar. 2017
Decizia nr. 22 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (1) din Codul 
de procedură penală

art. 220 alin. (1)
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59 modificări prin D.C.C. nr. 22/2017 M. Of. nr. 159/3 mar. 2017
Decizia nr. 22 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (1) din Codul 
de procedură penală

suspendă penti-u 45 de zile prevederile ari. 
220 alin. (I) (termenul se împlineşte la 17 
aprilie 2017), după care operează 
prci'cderile art. 147 din Constituţie

60 admisă excepţie D.C.C. nr. 17/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 261/13 apr. 2017
Decizia nr. 17 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (2) şi aii. 
215_1 alin. (6) din Codul de procedură penală

dispoziţiile art. 2J3 alin. (2) sunt 
constituţionale fn măsura în care 
soluţionarea plângerii împotriva 
ordonanţei procurorului prin care s^a luat 
măsura controlului judiciar se face cu 
aplicarea prevederilor art. 204 alin. (4) din 
Codul de procedură penală.

61 admisă excepţie D.C.C. nr. 90/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 291/25 apr. 2017
Decizia nr. 90 din 28 februarie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 311 alin. (3) din Codul 
de procedură penală

art. 31J alin. (3) - soluţia legislativă care 
exclude obligaţia informării 
suspectului/inculpatului despre schimbarea 
încadrării Juridice

62 admisă excepţie D.C.C. nr. 18/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 312/2 mai 2017
Decizia nr. 18 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (1) din Codul 
de procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile 
ari. 347 alin. (J) în redactarea anterioară 
modificării prin Legea nr. 75/2016 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 82/2014pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală, care exclude 
posibilitatea de o J'ace contestaţie împotriva 
soluţiei pre\’ăzute la an. 346 alin. (2), este 
neconstituţională

63 admisă excepţie D.C.C. nr. 2/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 324/5 mai 2017
Decizia nr. 2 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3) şi (4) teza 
întâi şi ale art. 457 alin. (2) din Codul de procedură penală

ari. 453 alin. (3) cu privire la cazul de 
revizuire prevăzut la alin. (1) Ut. a)

6< admisă excepţie D.C.C. nr. 2/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 324/5 mai 2017
Decizia nr. 2 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3) şi (4) teza 
întâi şi ale art. 457 alin. (2) din Codul de procedură penală

ari. 453 alin. (4) teza întâi care exclude 
posibilitatea revizuirii hotărârii de achitare 
pentni cazulpre\’ăzut la alin. (1) Ut. a)

65 admisă excepţie D.C.C. nr. 2/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 324/5 mai 2017
Decizia nr. 2 din 17 ianuarie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (3) şi (4) teza 
întâi şi ale art. 457 alin. (2) din Codul de procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile 
art. 457 alin. (2) care exclude cazul de 
revizuirepre\’ăzut la art. 453 alin. (1) Ut. a)

66 admisă excepţie D.C.C. nr. 257/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 472/22 iun. 2017
Decizia nr. 257 din 26 aprilie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) şi art. 21 
alin. (1) din Codul de procedură penală

sintagma „în termenul prevăzut la art. 20 
alin. (!) ” din cuprinsul art. 21 aUn.(l)

67 admisă excepţie D.C.C. nr. 244/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 529/6 iul. 2017
Decizia nr. 244 din 6 aprilie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 145 din Codul de 
procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile 
an. 145 care nu permite contestarea 
legalităţii măsurii supravegherii tehnice de 
către persoana vizată de aceasta, care nu 
are calitatea de inculpat
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68 admisă excepţie D.C.C. nr. 302/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 566/17 iul. 2017
Decizia nr. 302 din 4 mai 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (1) Iii. b) din 
Codul de procedură penală

soluţia legislativa cuprinsa in dispoziţiile 
art. 281 alin. (1) Ut. h) care nu 
reglementează în categoria nulităţilor 
absolute încălcarea dispoziţiilor referitoare 
la competenţa materială şi după calitatea 
persoanei a organului de urmărire penală

69 admisă excepţie D.C.C. nr. 437/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 763/26 sep. 2017
Decizia nr. 437 din 22 iunie 2017 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 348 alin. (2) din Codul 
de procedură penală

art. 248 alin. (2) în ceea ce priveşte 
sintagma „sau. după caz. judecătorul de 
cameră preliminară de la instanţa ierarhic 
superioară
ori completul competent de ta înalta Curie 
de Casaţie şi Justiţie. învestit cu 
soluţionarea contestaţiei ”

70 admisă excepţie D.C.C. nr. 562/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 837/23 oct. 2017
Decizia nr. 562 din 19 septembrie 2017 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 117 alin. (1) lit. a) şl 
lit. b) din Codul de procedură penală

ari. 117 alin. (1) Iii. o) şi Iii. b), în ceea ce 
priveşte soluţia legislativă care exclude de 
la dreptul de a refuza să fie audiate în 
calitate de martor persoanele care au 
stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre 
soţi

71 modificări prin D.C.C. nr. 651/2017 M. Of. nr. 1000/18 dec. 2017
Decizia nr. 651 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. f) şi 
ale art. 439 alin. (4_1) teza a doua din Codul de procedură 
penală

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
424 alin. (2) lit.j) - (tetvtenul se împlineşte 
în dala de I februarie 2018). după care 
operează prevederile art. 147 din 
Constituţie

72 admisă excepţie D.C.C. nr. 651/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 1000/18 dec. 2017
Decizia nr. 651 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. f) şi 
ale art. 439 alin. (4_1) teza a doua din Codul de procedură 
penală

art. 424 alin. (2) lit.j)

73 admisă excepţie D.C.C. nr. 554/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 1013/21 dec. 2017
Decizia nr. 554 din 19 septembrie 2017 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. (2) din 
Codul de procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile 
art. 282 alin. (2) care nu permite invocarea 
din oficiu a nulităţii relative

7*1 admisă excepţie D.C.C. nr. 802/2017 
de neconst. prin

M. Of. nr. 116/6 feb. 2018
Decizia nr. 802 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342 şi art. 345 alin. 
(1) din Codul de procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în art.245 alin. 
(l)care nu permite Judecătorului de cameră 
preliminară, în soluţionarea cererilor şi 
excepţiilor formulate ori excepţiilor 
ridicate din oficiu, să administreze alte 
mijloace de probă în afara .. oricăror 
înscrisuri noi prezentate"

75 admisă excepţie D.C.C. nr. 21/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 175/23 feb. 2018
Decizia nr. 21 din 16 ianuarie 2018 referKoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 352 alin. (11) şi alin. 
(12) din Codul de procedură penală

art. 252 alin. (11) - sintagma "instanţa 
solicită” cu raportare la sintagma 
"permiterea accesului la cele clasificate de 
către apărătorul inculpatului"

Consiliul Legislativ - 7 decembrie 2021 Pag. 14 din 19



76 admisă excepţie D.C.C. nr. 21/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 175/23 feb. 2018
Decizia r»r. 21 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 352 alin. (11) şi alin. 
(12) din Codul de procedură penală

ari. 352 alin. (]2) - sintagma "autoritatea 
emitenta"

77 admisă excepţie D.C.C. nr. 22/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 177/26 feb. 2018
Decizia nr. 22 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3), art. 345 
alin. (3) şi art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală

ari. 102 alin. (3) - prin sintagma 
„excluderea probei ” se înţelege şi 
eliminarea mijloacelor de probă din 
dosarul cauzei

78 modificări prin L. nr. 49/2018
Lege privind precursorii de explozivi, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

M. Of. nr. 194/2 mar. 2018 în cuprinsul ari. 139 alin. (2). ari. 14S alin.
(1) Ut. a) şi alin. (9), ari. 150 alin. (1) Ut. 
a), art. 152 alin. (1) Ut. a) şi art. 223 alin.
(2) expresia „şi a! materiilor explozive ” se 
înlocuieşte cu expresia „al materiilor 
explozive şi a! precursorilor de explozivi 
restricţionaţi’';
in cuprinsul art. 151 alin. (2) Ut. a) 
„expresia materiale explozive”.se 
înlocuieşte cu expresia „materiale 
explozive şi precursori de explozivi 
restricţionaţi ”

79 admisă excepţie D.C.C. nr. 79/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 399/9 mai 2018
Decizia nr. 79 din 22 februarie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215_1 alin. (8) din 
Codul de procedură penală

art. 215_1 alin. (8) referitor la sintagma 
„în primă instanţă”

80 admisă excepţie D.C.C. nr. 102/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 400/10 mai 2018
Decizia nr. 102 din 6 martie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 505 alin. (2) din Codul 
de procedură penală, precum şi a sintagmei "care nu a 
împlinit 16 ani" din cuprinsul dispoziţiilor art. 505 alin. (1)din 
Codul de procedură penală

art. 505 alin. (2)

81 admisă excepţie D.C.C. nr. 102/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 400/10 mai 2018
Decizia nr. 102 din 6 martie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 505 alin. (2) din Codul 
de procedură penală, precum şi a sintagmei "care nu a 
împlinit 16 ani" din cuprinsul dispoziţiilor art. 505 alin. (1) din 
Codul de procedură penală

art. 505 alin. (l) referitor la sintagma 
"care nu a împlinit 16 ani"

82 modificări prin D.C.C. nr. 102/2018 ■M. Of. nr. 400/10 mai 2018
Decizia nr. 102 din 6 martie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 505 alin. (2) din Codul 
de procedură penală, precum şl a sintagmei "care nu a 
împlinit 16 anri din cuprinsul dispoziţiilor art. 505 alin. (1) din 
Codul de procedură penală

suspendă pentm 45 de zile dispoziţiile art. 
505 alin. (2) (tennenul se împlineşte la 24 
iunie 2018) după care operează 
pre\>ederile art. 147 din Co?tstitufie

83 admisă excepţie D.C.C. nr. 354/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 579/9 iul. 2018
Decizia nr. 354 din 22 mai 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 252_3 alin. (3) teza 
finală din Codul de procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în art. 252_3 
alin. (3) teza finală care nu permite, în 
cursul judecăţii, contestarea luării de către 
instanţă a măsurii valorificării bunurilor 
mobile sechestrate
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8^ modificări prin D.C.C. nr. 573/2018
Decizia nr. 573 din 20 septembrie 2018 referitoare ia excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. g) 
din Codul de procedură penală

M. Of. nr. 959/13 nov. 2018 suspenda pentru 45 de zile dispoziţiile ari. 
434 alin. (2) Iii. g) (termenul se împlineşte 
la 27 decembrie 2018) după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

85 admisă excepţie D.C.C. nr. 573/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 959/13 nov. 2018
Decizia nr. 573 din 20 septembrie 2018 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 434 alin. (2) lit. g) 
din Codul de procedură penală

art. 434 alin. (2) Ut. g)

86 admisă excepţie D.C.C. nr. 651/2018 
de neconst. prin

U. Of. nr. 1083/20 dec. 2018
Decizia nr. 651 din 25 octombrie 2018 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 595 alin. (1) din 
Codul de procedură penală şi ale art. 4 din Codul penal

soluţia legislativă cuprinsă în art. 595 alin. 
(1), care nu pre\>ede şi decizia Curţii 
Constituţionale prin care se constată 
neconstituţionalitatea unei norme de 
incriminare ca un caz de înlăturare sau 
modificare a pedepsei/măsurii educative

87 admisă excepţie D.C.C. nr. 243/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 429/30 mai 2019
Decizia nr. 243 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (9) din Codul 
de procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă la art. 34 J alin. 
(9) care exclude posibilitatea de a face 
contestaţie împotriva inclieierii 
judecătorului de cameră preliminară cu 
privire Ia dispoziţia de începere a judecăţii 
referitor la faptele şi persoanele pentru 
care. in cursul cercetării penale, a fost 
pusă în mişcare acţiunea penală

88 admisă excepţie D.C.C. nr. 248/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 494/19 iun. 2019
Decizia nr. 246 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 alin. (4)-(6) din 
Codul de procedură penală

art. 126 alin. (6)

89 modificări prin D.C.C. nr. 248/2019 M. Of. nr. 494/19 iun. 2019
Decizia nr. 248 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 alin. (4)-(6) din 
Codul de procedură penală

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
126 alin. (6) (termenul se împlineşte în data 
de 2 august 2019), după care operează 
prci’ederile art. 147 din Constituţie

90 admisă excepţie D.C.C. nr. 87/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 498/19 iun. 2019
Decizia nr. 87 din 13 februarie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 174 alin. (1) şi art. 282 
alin. (1) din Codul de procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile 
art. 174 alin. (1), care nu prevede 
aplicarea cazuiilor de incompatibilitate 
prevăzute de art. 64 din acelaşi act 
normativ şi în ceea ce îl priveşte pe 
specialistul care funcţionează în cadrul 
organelor judiciare sau din afara acestora, 
care efectuează constatarea potrivit art. 
172 alin. (10)

91 'admisă excepţie D.C.C. nr. 88/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 499/20 iun. 2019
Decizia nr. 88 din 13 februarie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (4) lit. a) din 
Codul de procedură penală raportat la art. 261 alin. (1) lit. f) 
din acelaşi act normativ

dispoziţiile art. 281 alin. (4) lit. a) raportai 
la art. 281 alin. (1) Ut.f)
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92 modificări prin D.C.C. nr. 88/2019
Decizia nr. 68 din 13 februarie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstitutionalitate a dispoziţiilor art. 261 alin. (4) lit. a) din 
Codul de procedură penală raportat la art. 281 alin. (1) lit. f) 
din acelaşi act normativ

M. Of. nr. 499/20 iun. 2019 suspendăpentnt 45 de zile dispoziliUe ari. 
28} alin. (4) iii. a) raportai la ari. 281 afin. 
(!) lil.f) (termenul se împlineşte la data de 
5 august 2019), după care operează 
prci’ederile art. 147 din Constituţie

93 admisă excepţie D.C.C. nr. 250/2019 
de neconst. prin

,M. Of. nr. 500/20 iun. 2019
Decizia nr. 250 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 386 alin. (1) din Codul 
de procedură penală

art. 377 alin. (4) teza întâi şi art. 386 alin. 
(!) sunt constituţionale în măsura în care 
instanţa de judecată se pronunţă cu privire 
la schimbarea încadrării juridice date 
faptei prin actul de sesizare printr-o 
hotărâre judecătorească care nu 
soluţionează fondul cauzei

9< admisă excepţie D.C.C. nr. 590/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 1019/18 dec. 2019 art. 469 alin. (3) în inteipretarea dată prin 
Decizia nr. 590 din 8 octombrie 2019 referitoare la excepţia de Decizia nr. 13 din 3 iulie 2017, pronunţată 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 469 alin. (3) din Codul 
de procedură penală, în interpretarea dată prin Decizia nr. 13 
din 3 iulie 2017 pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul

de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie -
Completul competent să judece recursul în 
interesul legii. în ceea ce pliveşte faza 
procesuală de la care se reia procesul pena!legii

95 admisă excepţie D.C.C. nr. 535/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 1026/20 dec. 2019
Decizia nr. 535 din 24 septembrie 2019 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 589 alin. (1) lit. b) 
fraza întâi teza a doua din Codul de procedură penală

în ceea ce priveşte soluţia legislativă 
cuprinsă în dispoziţiile art. 589 alin. (1) lit. 
h) fraza întâi teza a doua. care exclude 
bărbatul condamnai care arc un copil mai 
mic de un an de la posibilitatea amânării 
executării pedepsei închisorii sau a 
detenţiunii pe viaţă

96 admisă excepţie D.C.C. nr. 55/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 517/17 iun. 2020
Decizia nr. 55 din 4 februarie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 139 alin. (3) teza finală 
din Codul de procedură penală şi ale art. 11 alin. (1) lit. d) din 
Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României

dispoziţiile art. 139 alin. (3) teza finala din 
Codul de procedură penala sunt 
constituţionale în măsura în care nu 
privesc înregistrările rezultate ca unnare a 
efectuării activităţilor .specifice culegerii de 
informaţii care presupun restrângerea 
exerciţiului unor drepturi sau libertăţi 
fundamentale ale omului desfăşurate cu 
respectarea prevederilor legale, autorizate 
potrivit Legii nr. 51/1991

97 admisă excepţie D.C.C. nr. 236/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 597/8 iul. 2020
Decizia nr. 236 din 2 iunie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 şi art. 248 din 
Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal, 
ale art. 114 alin. (2) şi ale art. 118 din Codul de procedură 
penală, precum şi ale art. 13_2 din Legea nr. 78/2000 pentru 
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

soluţia legislativă cuprinsă în art. 118. 
care nu reglementează dreptul 
maitorului la tăcere şi la neautoincriminare

98 admisă excepţie D.C.C. nr. 421/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 661/27 iul. 2020
Decizia nr. 421 din 23 iunie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146_1 din Codul de 
procedură penală

soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile 
art. I46_l care nu permite contestarea 
legalităţii măsurii referitoare la obţinerea 
datelor privind tranzacţiile financiare ale 
unei persoane de către persoana vizată de 
aceasta, care nu are calitatea de inculpat
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99 modificări prin M. Of. nr. 1012/30 oct. 2020L. nr. 217/2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal, precum şi pentru modificarea art. 223 
alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură 
penală

modifica ari. 223 a/m. (2)

100 modificări prin L. nr. 228/2020 M. Of. nr. 1019/2 nov. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
din domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale 
Uniunii Europene

modifică art. 31 ] alin. (3) şi art. 367 alin.
(4):
introduce alin. (4_I) la ari. 249. alin. (4) la 
art. 250_1. alin. (1 _!} şi (1_2) la art. 312. 
alin. (1_1) şi (1 _2) la art. 367 şi alin. (1 _2) 
la ari. 55 7

101 modificări prin L. nr. 284/2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală

M. Of. nr. 1201/9 dec. 2020 modifică art. 506 alin. (2) şi ari. 507 alin.

(V;
introduce art. 244_1. alin. (2)-(4) la ari. 
504, alin. (J_1)‘(J_4) la art. 505. art. 
505J. art. 505_2, alin. (1_1) şi (4_1) la 
ari. 506 şi alin. (4)-(6) la art. 508

102 .modificări prin L. nr. 6/2021
Lege privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare 
a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 
octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea 
Parchetului European (EPPO)

M. Of. nr. 167/18 feb. 2021 modifică art. 272 alin. (1):
introduce lit. c_2) la art. 36 alin. (1) şi art.
250 2

103 ;admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 102/2021 M. Of. nr. 357/7 apr. 2021
Decizia nr. 102 din 17 februarie 2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (3) şi ale art.
249 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum şi ale art. 
32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea 
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire şi combatere a finanţării terorismului

sintagma „cu excepţia împrejurărilor care 
privesc existenţa infracţiunii" din cuprinsul 
dispoziţiilor an. 52 alin. (3)

104 ;modificări prin L. nr. 130/2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 
pri\4nd Codul de procedură penală

M. Of. nr. 493/12 mai 2021 modifică art. 208 alin. (4) şi (5). art. 362, 
an. 391, an. 400 aîin.(l) şi (2). an. 405. 
art. 406, art. 407 alin. (1), art. 410 alin.
(1), art. 514 alin. (1). art. 515 alin. (1). art. 
557 alin. (J). art. 568 alin. (6), ari. 571 
alin. (5). art. 576 alin. (1). an. 579 alin.
(5), art. 580 alin. (4) şi (5); 
introduce alin. (1_1) la an. 407, alin. (2) 
la art. 421, alin. (3) la art. 484

105 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 136/2021 M. Of. nr. 494/12 mai 2021
Decizia nr. 136 din 3 martie 2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 539 din Codul de 
procedură penală

soluţia legislativă din cuprinsul art. 539, 
care exclude dreptul la repararea pagubei 
în cazul privării de libertate dispuse în 
cursul procesului penal soluţionat prin 
clasare, conform art. 16 alin. (1) lit. a)—d)

106 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 233/2021 M. Of. nr. 508/17 mai 2021
Decizia nr. 233 din 7 aprilie 2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 400 alin. (1). ale art. 
405 alin. (2) şi (3) şi ale ari. 406 alin. (1) şi (2) din Codul de 
procedură penală

admite excepţia de neconstituţionalitate şi 
constată că dispoziţiile an. 400 alin. (1), 
ale an. 405 alin. (3) şi ale art. 406 alin. (1) 
şi (2) .'tuni necoivtlituţionale
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107 modificări prin D.C.C. nr. 233/2021 M. Of. nr. 508/17 mai 2021
Decizia nr. 233 din 7 aprilie 2021 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 400 alin. (1), ale art. 
405 alin. (2) şi (3) şi ale ari, 406 alin. (1) şi (2) din Codul de 
procedură penală

suspendă pentTu 45 de zile dispoziţii/e ari. 
400 alin. (1). ale art. 405 alin. (3) şi ale 
art. 406 alin. (J) şi (2) (termenul se 
împlineşte în data de 30 iunie 2021), după 
care operează prevederile art. 147 din 
Constituţie

108 modificări prin l.nr. 146/2021
Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor 
proceduri judiciare şi execuţional penale

M. Of. nr. 515/18 mai 2021 modifică ari. 215 alin. (2) Ut. c). art. 218 
alin. (3), art. 221 alin. (3), art. 521 alin. (4); 
introduce alin. (6_1) la ari. 221, alin. (12) 

la art. 221

109 modificări prin L. nr. 207/2021 M. Of. nr. 720/22 iul. 2021 Ori de câte ori în Legea nr. 135/2010 se 
utilizează sintagma instrument de plată 
electronică ".referirea se consideră făcută 
la ,, mijloc de plată Jară numerar".

Lege pentru rnodificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal, precum şl pentru dispunerea unor măsuri 
de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind 
combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu 
mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei- 
cadru 2001/413/JAI a Consiliului

110-modificări prin L. nr. 219/2021 M. Of. nr. 739/28 iul. 2021 modijîcă art. 138 alin. (11), art. 139 alin.
(2), art. 148 alin. (1) Ut. a), art. 148 alin.Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 

privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de ] 30 alin (l) Ut a) art 151 alin
substanţe dopante cu grad mare de risc (2) Ut. a), art. 223 alin. (2)

111 admisă excepţie D.C.C. nr. 637/2021 
de neconst. prin

M. Of. nr. 1155/6 dec. 2021 dispoziţiile art. 88 alin. (2) Ut. b) din Codul 
de procedură penală
sunt constituţionale în măsura în care nu se 
referă la persoanele care s-au prevalat de 
dreptul de a refuza să dea declaraţii în 
calitate de martor. în temeiul art. 117 alin. 
(1) Ut. a) şi b) din Codul de procedură 
penală

Decizia nr. 637 din 19 octombrie 2021 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (2) lit. b) şi 
ale art, 346 alin. (3) lit. b) din Codul de procedură penală
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 392/29 iun. 2013O.U.G. nr. 80/2013
Ordonaniă de urgeniă privind taxele judiciare de timbru

modificări prin L. nr. 138/2014 M. Of. nr. 753/16 oct. 2014
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative conexe

modifică aii. W alin. (1) Ut. a): 
introduce alin. (3) la art. 26

1

2 admisă excepţie D.C.C. nr. 387/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 555/27 iul. 2015
Decizia nr. 387 din 27 mai 2015 referitoare la excepţia de 
neconslituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) lit. i) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele 
judiciare de timbru

dispoziţiile art. 29 alin. (l) Ut. i) sunt 
constituţionale In măsura în care sunt 
scutite de la plata taxei judiciare de timbru 
acţiunile şi cereiile
referitoare la despăgubirile civile pentru 
prejudiciile matenalc şi morale decurgând 
dintr-o cauză penală în condiţiile în care 
fapta cauzatoare de prejudiciu, la 
momentul săvârşirii acesteia, era prevăzută 
ca infracţiune

3 modificări prin O.U.G. nr. 1/2016 M. Of. nr. 85/4 feb. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte 
normative conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 17/2017 
completări prin

modifică art. ÎO alin. (I) lit. a)

M. Of. nr. 196/21 mar. 2017

^ modificări prin L. nr. 177/2017 M. Of. nr. 584/21 iul. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

abrogă art. 40 alin. (3). art. 56

5 modificări prin M. Of. nr. 1015/17 dec. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri 
necesare pentnj aplicarea unor regulamente comunitare de la 
data aderării României la Uniunea Europeană, precum şl 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
80/2013 privind taxele judiciare de timbru

aprobată prin L. nr. 213/2021

O.U.G. nr. 75/2019 modifică art. IJ alin. (]) lit. b)

M. Of. nr. 721/22 iul. 2021

6 modificări prin L. nr. 132/2020
Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea 
unor regulamente comunitare de la data aderării României la 
Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 
privind taxele judiciare de timbru

M. Of. nr. 623/15 iul. 2020 modifică art. 6 alin. (J) şi (2): 
introduce alin. (2_}) la art. 6

t completat prin L. nr. 32/2021
Lege pentru completarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

M. Of. nr. 263/17 mar. 2021 introduce alin. (2) la art. 1
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..
modificări prin L. nr. 213/20218 M. Of. nr. 721/22 iul. 2021

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 75/2019 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru 
aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării 
României la Uniunea Europeană, precum şi pentru 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 
privind taxele judiciare de timbru

aprobă O.U.G. nr. 75/2019
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

•M. Of. nr. 634/18 iul. 2020L. nr. 136/2020

Lege privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi 
biologic

1 modificări prln^ 1. nr. 210/2020_ :[M. Of. nr. 884/28 sep^ 2020 modifica ari. 15 alin. (]9), ari. 16 alin. (1)
Lege pentru modificarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea $i art. 17 alin. (8) 
unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc 
epidemiologie şi biologic

2irepublicare IM. Of. .nr. 884/28 sep. 2020
Lege privind instituirea unor măsuri in domeniul sănătăţii 
publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic

aimodificări prin O.U.G. nr. 180/2020 IM. Of. nr. 982/23 oct. 2020 modifica ari. 13;
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii introduce alin. (3_J)-(3_3). (6_J) şi (6_2) 
nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic, a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şl indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea 
concediilor medicale

h ari. 8

aprobată prin L. nr. 126/2021 M. Of. nr. 475/6 mai 2021

L nr. 126/2021 Im. Of. nr. 475/6 mai 2021_____ aprobă O.U.G.nr. 180/2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 
publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic, a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea 
concediilor medicale

[M, Of. nr 643/30 iun, 2021_
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 15 alin. (4) din 
Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic, 
precum şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă

sjmpdîfigH^jn .aU.G. -nr, 63/2021 ; modifică ari. 15 alin. (4)

eŞcornpletat prin M. Of. nr. 950/5 oct. 2021O.U.G. nr. 115/2021. ; introduce art. 22
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 136/2020 
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în 
situaţii de risc epidemiologie şi biâlogic
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 485/15 iul. 2010L. nr. 134/2010
Lege privind Codul de procedură civilă

(v. art. XII-XIX din Legea nr. 2/2013-M. Of. nr. 89/12 feb. 2013; Decizia I.C.C.J. nr. 8/2015-M. Of. nr. 539/20 iul. 2015 (art. 
450 alin. (5) raportat la art. 997 şi următoarele şt art. 719 alin. (7)); Decizia I.C.C.J. nr. 13/2015 - M. Of. nr. 690/11 sep. 2015 
(art. 94 şi art. 95); Decizia I.C.C.J. nr. 7/2016 - M. Of. nr. 461/22 iun. 2016 (art.127 alin. (1) şi (3))

1 republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 247/10 apr. 2015
Lege privind Codul de procedură civilă

2 admisă excepţie D.C.C. nr. 485/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 539/20 iul. 2015 art. J3 alin. (2) leza a doua. ari. 84 alin. 
(2) şi art. 486 alin. (3) cu referire laDecizia nr. 485 din 23 iunie 2015 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua. menţiunile care dccurz din oblieativitatea 
art. 84 alin. (2) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă formulării şi susţinerii cererii de recurs de 

către persoanele juiidice prin avocat sau 
consilier juridic

3 admisă excepţie D.C.C. nr. 839/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 69/1 feb. 2016
Decizia nr. 839 din 8 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. (5H7) din 
Codul de procedură civilă

ort. 493 alin. (5) (sintagma "sau că 
recursul este vădit nefondat')

modificări prin D.C.C. nr. 839/2015 M. Of. nr. 69/1 feb. 2016
Decizia nr. 839 din 8 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. {5H7) din 
Codul de procedură civilă

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile art. 493 alin. (5) (cu referire la 
sintagma "sau că recursul este vădit 
nefondat") (tenncnul se împlineşte la data 
de 17.03.2016), după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

5 admisă excepţie D.C.C. nr. 866/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 69/1 feb. 2016
Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 
şi alin. (2) din Codul de procedură civilă

ari. 509 alin. (!) (sintagma „pronunţate 
asupra fondului sau care evocă fondul” 
este neconstituţională cu referire la motivul 
de revizuire prevăzut la pct. li din 
cuprinsul acestora)

6 modificări prin D.C.C. nr. 866/2015 M. Of. nr. 69/1 feb. 2016
Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 
şi alin. (2) din Codul de procedură civilă

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile ari. 509 alin. (1) (constată 
sintagma ..pronunţate asupra fondului sau 
care evocă fondul" este neconstituţională 
cu referire la motivul de revizuire prevăzut 
la pct. II din cuprinsul acestora) (temienul 
se împlineşte la data de 17.03.20J6), după 
care operează dispoziţiile art. J47 din 
Constituţie

^ admisă excepţie D.C.C. nr. 895/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 84/4 feb. 2016
Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 641 şi art. 666 din 
Codul de procedură civilă

art. 666
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8 nlodificări prin D.C.C. nr. 895/2015 M. Of. nr. 84/4 feb. 2016
Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 641 şi art. 666 din 
Codul de procedură civilă

suspendă pentru 45 de zile dispoziiiile ari. 
666 (termenul se împlineşte la 20 martie 
2016) după care operează prevederile 
art.147 din Constituţie

9 modificări prin O.U.G. nr. 1/2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte 
normative conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 17/2017 
completări prin

M. Of. nr. 85/4 feb. 2016 modifică art. 603 alin. (3). ari. 6J5. art. 
628 alin. (5), art. 635, ari. 64}, art. 651 
alin. (3), art. 665. art. 666, ari. 670 alin. 
(6). ort. 680 alin. (2). art. 699 oHn. (2). art. 
712 alin. (3), art. 720 alin. (8). art. 732 
alin. (2), ort. 7S3 alin. (J). art. S20, art. 
856 alin. (2), art. 889. art. 955 alin. (1)

M. Of. nr. 196/21 mar. 2017

lo.admisă excepţie D.C.C. nr. 169/2016 
■de neconst. prin

M. Of. nr. 353/9 mai 2016 art. 142 alin. (1) teza întâi şi art. 145 alin.
(1) teza întâi din Codul de procedură civilăDecizia nr. 169 din 24 martie 2016 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi şi constituţionale în măsura în care 
art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă motivul de bănuială legitimă nu se 

raportează la calitatea de parte a curţii de 
apel în raza căreia funcţionează instanţa 
învestită cu judecarea litigiului

modificări prin M. Of. nr. 1009/15 dec. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii 
punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 1^/2010 
privind Codul de procedură civilă 

respinsă prin L. nr. 260/2021

O.U.G. nr. 95/2016 prorogă termeneleprev. la art. XII alin. 
(1). art. XIII teza 1, art. XVIII alin. (I) şi 
art. XJX alin. (1) până la data de 1 ian. 
2019

M. Of. nr. 1036/29 oct. 2021

modificări prin L. nr. 17/2017 M. Of. nr. 196/21 mar. 2017 modifică ari. 534 alin. (2), art. 613 alin. (4). 
art. 615, art. 641. art. 651 alin. (4). art.Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul alin. (2). art. 666 alin. (2) şi (7). art. 
de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe 719 alin. (6). art. 782. art. 889 şi 

denumirea secţiunii a 2-a a cap. IV al 
titlului III din cartea a V-a

■'8,admisă excepţie D.C.C. nr. 290/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 638/23 iul. 2018
Deciaa nr. 290 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 alin. (1) şi (2) din 
Codul de procedură civilă

sintagma "de competenţa instanţei la care 
îşi desjaşoară activitatea" din cuprinsul 
art. 127 alin. (1). precum şi sintagma "care 
îşi desfăşoară activitatea la instanţa 
competentă să judece cauza" din cuprinsul 
art. 127 alin. (2)

1“ admisă excepţie D.C.C. nr. 290/2018 
ide neconst. prin

M. Of. nr. 638/23 iul. 2018
Decizia nr. 290 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 127 alin. (1) şi (2) din 
Codul de procedură civilă

dispoziţiile art. 127 alin. (I)şi alin. (2) 
sunt constituţionale în măsura în care 
privesc şi instanţa de judecată în calitate 
de parte reclamantă /pârâtă
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■’s modificări prin L. nr. 310/2018 M. Of. nr. 1074/18 dec. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative

modifică art. 13 alin. (2), ari. 41 alin. (I), 
art. 64 alin. (3) şi (4). art. 80 alin. (5), art. 
83. ort. 84 alin. (3), art. 94pci. 1 IU. b). art. 
95pct. 3, an. 96pcl. 3, art. 127 alin. (1) şi 
(2). aii, 129 alin. (2) pct 2. art. 130 alin.
(2) şi (3), art. 131 alin. (î), art. 142 alin.
(1), art. 144 alin. (2), art. 154 alin. (4) şi 
(6). art. 165 pct. 3, art 183 alin. (l) şi (3). 
art 200 alin. (4), art. 201 alin. (2) -(4), art 
213, art. 231 alin. (1). (4) şi (5), art. 240, 
art. 244, art. 261 alin. (1). an. 323 alin.
(1), aii. 398 alin. (3). art. 402, ari. 415 pct. 
3, art. 426 alin. (1) şi (5), art 444 alin. (1). 
art 450 alin. (3), art. 457 alin. (2), art. 471 
alin. (3) şi (4), art 474, art. 483 alin. (2)- 
(4), art. 484 alin. (7). art 486 alin. (1) Ut. 
a) şi e). art. 486 alin. (2) şi (3), art 490. 
art. 496 alin. (1). ari. 497, art 503 alin.
(3) , art. 509 alin. (2), art. 513 alin. (4), art. 
517 alin. (4), art. 521 alin. (3), art. 713 
alin. (2), art 906 alin. (4), art. 915 alin (2); 
introduce Uî.j_l) - j_3) la art. 94pct. 1, 

alin. (2_1) la art. 127, alin. (6_1) la art.
154. alin. (11_1) la art. 163, alin. (4_1) la 
art. 200, alin. (6) şi (7) la art. 321, pct. 1_1 
la art. 413 alin. (!), art 471_1. alin. (1 _1) 
la art. 517:
abrogă art 84 alin. (2). art. 105, art 322 

alin. (3), art 471 alin. (5) - (8). art 475, 
art. 484 alin. (3) pct. 2, art. 484 alin. (6), 
art. 493, art. 660 alin. (3), art 666 alin. (8)

admisă excepţie D.C.C. nr. 874/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 2/3 ian. 2019
Decizia nr. 874 din 18 decembrie 2018 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de 
procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 
18 iunie 2018, pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, 
a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind 
unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, 
precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 
134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la 
sintagma "precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare 
de până la 1.000.000 lei inclusiv", precum şi a prevederilor art. 
521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

dispoziţiile art 27, în interpretarea dată 
prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, 
pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie — Completul pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept

admisă excepţie D.C.C. nr. 604/2020 
'de neconst. prin

:M. Of. nr. 976/22 oct. 2020
Decizia nr. 604 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 524 alin. (3) din Codul 
de procedură civilă

art 524 alin. (3)

■’s modificări prin D.C.C. nr. 604/2020 M. Of. nr. 976/22 oct. 2020
Decizia nr. 604 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 524 alin. (3) din Codul 
de procedură civilă

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
524 alin. (3) (termenul se împlineşte la 5 
decembrie 2020) după care operează 
prevederile an. 147 din Constituţie
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îs modificări prin L. nr. 260/2021 M. Of. nr, 1036/29 oct. 2021
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a 
unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă

respinge O.U.G. nr. 95/20J6
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 409/10 iun. 2011 

Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
(V. D.I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 283/17 apr. 2014)

Notă: In cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a Codului civii; a) referirile la "societatea civiiă fără 
personalitate juridică" se consideră a fi făcute ia "societatea simplă"; b) referirile la "societatea civilă cu personalitate juridică" se 
consideră a fi făcute la "societatea cu personalitate juridică": c) referirile la "societatea civilă profesională" se consideră a fi 
făcute la "societatea profesională, cu sau fără personalitate juridică", după caz; în toate actele normative în vigoare, expresiile 
"acte de comerţ", respectiv "fapte de comerţ" se înlocuiesc cu expresia "activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii": 
în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagmele "persoane juridice fără/cu scop patrimonial", "fără scop patrimonial" şi "cu 
scop patrimonial" se înlocuiesc cu sintagmele "persoane juridice fără/cu scop lucrativ", "fără scop lucrativ' şi, respectiv, "cu 
scop lucrativ”; ia data intrării în vigoare a Codului civil, termenii şi expresiile din legislaţia civilă şi comercială în vigoare se 
înlocuiesc cu termenii şi expresiile corespondente din Codul civil; abrogă ta data de 1 oct. 2011 Codul civil Carol al ll-lea, 
republicat în Monitorul Oficial nr. 206 din 6 septembrie 1940, cu modificările ulterioare şi Codul comercial Carol al fWea, 
republicat în Monitorul Oficial nr. 194 din 23 august 1940, cu modificările şi completările ulterioare: Până la intrarea în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, referirea din cuprinsul Codului civil la hotărârea definitivă se va înţelege ca 
fiind făcută la hotărârea irevocabilă.

L. nr. 71/2011

promulgată prin D. nr. 518/2011 M. Of. nr. 409/10 iun. 2011
Decret privind promulgarea Legii pentru punerea în aplicare a 
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

1

2 'rectificare M. Of. nr. 489/8 iul. 2011 rectijîcâ au. 20pcl. 13, S3 pci. 2. 99pct. 3, 
8 şi 22. 190 pci. 32 şi 161, 212 alin. (3) şiRECTIFICARE
221

3 modificări prin O.U.G. nr. 79/2011 M. Of. nr. 696/30 sep. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri 
necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul 
civil

aprobată cu modificări şi L. nr. 60/2012 
completări prin

modifică arî. 230 Ui. a) şi c);
introduce ari. 181J şi alin. (3_î) la ari.

229

M. Of.nr. 255/17 apr. 2012

« modificări prin L. nr. 60/2012 M. Of. nr. 255/17 apr. 2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului 
nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare 
intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 79/2011 şi modifeă ari. 6. ari. 42. ari. 
45. ari. 56 alin. (1). art. 80, ari. 82. ari.
104 alin. (1), au. 114, au. 151 alin. (1). 
au. 167, art. 222. art. 229 alin. (3). aU.
230 Ut. a) şi c):
introduce art. 8_1. art. 17_L alin. (2) la 

art. 58, art. 60_1. art. 82 J, alin. (4) la art. 
104, art. 106_1. art. 110_1, ari. 110_2, au. 
118_1. art. 123_1. aU. 143_1. art. 160_1. 
aU. 17S_1. art. 181 _1, art. 205_1, art.
205_2. alin. (3_1) şi (3_2) la art. 229. aU. 
229 1. au. 229 2

5 modificări prin L. nr. 76/2012 M. Of. nr. 365/30 mai 2012 
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

abrogă, la 1 septembrie 2012, au. 229_1

6 modificări prin M. Of. nr. 606/23 aug. 2012
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea 
nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
priwnd Codul de procedură civilă

aprobată prin L. nr. 206/2012

O.U.G. nr. 44/2012 prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 până la 1 februarie 2013

M.Of. nr. 762/13 nov. 2012
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7 modificări prin O.U.G. nr. 4/2013
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe 

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 
completări prin

M. Of. nr. 68/31 ian. 2013 prorogă lennenu! de intrare in vigoare a 
Legii nr. ÎS4/20Î0 până la 15 februarie 
2013

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013

8 completat prin L. nr. 54/2013 M. Of. nr. 145/19 mar. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

introduce alin. (3_3) la art. 229

9 modificări prin L. nr. 214/2013 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe

aprobă O.U.G. nr. 4/2013 şi modifica ari. 
229 alin. (3)

10 modificări prin L. nr. 138/2014 M. Of. nr. 753/16 oct. 2014
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative conexe

modifică ari. 1SI_1 alin. (1) şi (2)

11 modificări prin M. Of. nr. 85/4 feb. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte 
normative conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 17/2017 
completări prin

O.U.G. nr. 1/2016 modifică art. IS1_1 alin. (!) şi (2)

M. Of. nr. 196/21 mar. 2017

12 modificări prin D.C.C. nr. 795/2020 M. Of. nr. 1299/28 dec. 2020 suspendă pcntin o perioadă de 45 de zile 
Decizia nr. 795 din 4 noiembrie 2020 referitoare la excepţia de dispoziţiile art. 229 alin. (3) (termenul se 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 229 alin. (3) din Legea împlineşte la 10 februarie 2021) după 
nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 - j . iMtj-
privind Codul civil operează prevederile art. 147 din

Constituţie

care

13 admisă excepţie D.C.C. nr. 795/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 1299/28 dec. 2020
Decizia nr. 795 din 4 noiembrie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 229 alin. (3) din Legea 
nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 
priwnd Codul civil

art. 229 alin. (3)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 485/15 iul. 2010L nr. 134/2010
Lege privind Codul de procedură civilă

(v. an. XII - XIX din Legea nr. 2/2013 - M. Of. nr. 89/12 feb. 2013; Decizia I.C.C.J. nr. 8/2015 * M. Of. nr. 539/20 iul. 2015 (art. 
450 alin. (5) raportat la art. 997 şi următoarele şi art. 719 alin. (7)); Decizia I.C.C.J. nr. 13/2015 - M. Of. nr. 690/11 sep. 2015 
(art. 94 şi art. 95): Decizia I.C.C.J. nr. 7/2016 - M. Of. nr. 461/22 iun. 2016 (art.127 alin. (1) şi (3))

1 republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 247/10 apr. 2015
Lege privind Codul de procedură civilă

2 admisă excepţie D.C.C. nr. 485/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 539/20 iul. 2015 ari. J3 alin. (2) teza a doua. art. 84 alin.
(2) şi ari. 486 alin. (3) cu referire laDecizia nr. 485 din 23 iunie 2015 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, menţiunile care decurg din oblisativitatea 
art. 84 alin. (2) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă formulării şi susţinerii cererii de recurs de 

către persoanele jwidice prin avocat sau 
consilier juridic

3 admisă excepţie D.C.C. nr. 839/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 69/1 feb. 2016
Decizia nr. 839 din 8 decembrie 2015 referitoare ia excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. (5)-(7) din 
Codul de procedură civilă

art. 493 alin. (5) (sintagma "sau că 
recursul este vădit nefondat")

^ modificări prin D.C.C. nr. 839/2015
Decizia nr. 839 din 8 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. (5)^7) din 
Codul de procedură ci\4lă

M. Of. nr. 69/1 feb. 2016 suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile art. 493 alin. (5) (cu referire la 
sintagma "sau că recursul este vădit 
nefondat") (termenul se împlineşte la data 
de 17.03.2016), după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

5 admisă excepţie D.C.C. nr. 866/2015 
de neconst. prin

M. Of. nr. 69/1 feb. 2016 art. 509 alin. (1) (sintagma ..pronunţate 
Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepţia asupra fondului sau care evocă fondul’’
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 q^iq neconstituţională cu referire la motivul
şi alin. (2) din Codai de procedură civilă revizuire prevăzut tapet. 11 di,,

cuprinsul acestora)

6 modificări prin D.C.C. nr. 866/2015 M. Of. nr. 69/1 feb. 2016 suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
Decizia nr. 866 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepţia dispoziţiile art. 509 alin. (1) (constată 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 
şi alin. (2) din Codul de procedură civilă

sintagma ..pronunţate asupra fondului sau 
care evocă fondul" este neconstituţională 
cu referire la motivul de revizuire prevăzut 
la pct. 11 din cuprinsul acestora) (tetynenul 
se împlineşte la data de 17.03.2016), după 
care operează dispoziţiile art. 147 din 
Constituţie

^ admisă excepţie D.C.C. nr. 895/2015 
de neconst. prin

,M. Of. nr. 84/4 feb. 2016
Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 641 şi art. 666 din 
Codul de procedură civilă

. art. 666
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8 modificări prin M. Of. nr. 84/4 feb. 2016
Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalilate a dispoziţiilor art. 641 şi art. 666 din 
Codul de procedură civilă

D.C.C. nr. 895/2015 suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile ari. 
666 (termenul se Împlineşte la 20 martie 
2016) după care operează prevederile 
art. 147 din Constituţie

8 modificări prin M. Of. nr. 85/4 feb. 2016O.U.G. nr. 1/2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte 
normative conexe

aprobată cu modificări şi L.nr. 17/2017 
completări prin

modifică art. 603 alin. (3). ari. 615. ari. 
628 alin. (5), art. 635. ari. 641, art. 651 
alin. (3), ari. 665, art. 666, ari. 670 alin. 
(6). art. 680 alin. (2). art. 699 alin. (2). ari. 
712 alin. (3), ari. 720 alin. (S). art. 732 
alin. (2), ari. 783 alin. (1), art. 820, art. 
856 alin. (2). art. 889, art. 955 alin. (1)

M. Of. nr. 196/21 mar. 2017

D.C.C. nr. 169/2016 M. Of. nr. 353/9 mai 2016
Decizia nr. 169 din 24 martie 2016 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi şi 
art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă

^8.admisă excepţie 
de neconst. prin

art. 142 alin. (1) teza întâi şi ari. 145 alin. 
(1) teza întâi din Codul de procedură civilă 
sunt constituţionale în măsura în care 
motivul de bănuială legitimă nu se 
raportează la calitatea de pane a curţii de 
apel în raza căreia funcţionează instanţa 
învestită cu judecarea litigiului

" modificări prin M. Of. nr. 1009/15 dec. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii 
punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă 

respinsă prin L. nr. 260/2021

O.U.G. nr. 95/2016 prorogă termeneleprev. la ari. XII alin. 
(1), art. XIII teza 1, art. XVIII alin. (1) şi 
art. XJX alin. (1) până la data de 1 ian. 
2019

M. Of. nr. 1036/29 oct. 2021

■’2 modificări prin L. nr. 17/2017 M. Of. nr. 196/21 mar. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

modifică ari. 534 alin.(2), art. 613 alin. (4), 
art. 615, art. 641. art. 651 alin. (4). art.
652 alin. (2). art. 666 alin. (2) şi (7). art. 
719 alin. (6), art. 782. art. 889 şi 
denumirea secţiunii a 2-a a cap. IV al 
titlului IU din cartea a V-a

■'3 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 290/2018
Decizia nr. 290 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 127 alin. (1) şi (2) din 
Codul de procedură civilă

iM. Of. nr. 638/23 iul. 2018 sintagma "de competenţa instanţei la care 
îşi desjaşoară activitatea" din cuprinsul 
art. 127 alin. (1), precum şi sintagma "care 
îşi desfăşoară activitatea la instanţa 
competentă să Judece cauza" din cuprinsul 
art. 127 alin. (2)

" admisă excepţie D.C.C. nr. 290/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 638/23 iul. 2018
Decizia nr. 290 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 alin. (1) şt (2) din 
Codul de procedură civilă

dispoziţiile art. 127 alin. (l)şi alin. (2) 
sunt constituţionale în măsura în care 
privesc şi instanţa de Judecată în calitate 
de parte reclamantă /pârâtă
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i5ftiodificări prin L. nr. 310/2018 M. Of. nr. 1074/18 dec. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative

modifică ari. J3 alin. (2), an. 41 alin. (J). 
ari. 6)4 alin. (3) şi (4). ari. 1^0 alin. (5). ari. 
(Si. ari. 84 alin. (3), an. 94 pcl. J Ut. b). ari. 
95pcl. 3, an. 96pcl. 3, an. J2? alin. (1) şi 
(2). an. 129 alin. (2) pcl. 2. an. ISO alin.
(2) şi (3). an. 131 alin. (1). ari. 142 alin.
(1). an. 144 alin. (2). ari. 154 alin. (4) şi 
(6), an. 165 pd. 3, an. 183 alin. (])şi (3). 
ari. 200 alin. (4), an. 201 alin. (2) -(4). an. 
213. an. 231 alin. (1). (4) şi (5). an. 240, 
an. 244. an. 261 alin. (1), an. 323 alin.
(1), ari. 398 alin. (3). ari. 402. ari. 415 pot. 
3. an. 426 alin. (1) şi (5), ari. 444 alin. (!), 
an. 450 alin. (3), an. 457 alin. (2), ari. 471 
alin. (3) şi (4). art. 474. an. 483 alin. (2)- 
(4), art. 484 alin. (7). art. 486 alin. (1) Ut. 
a) şi e). an. 486 alin. (2) şi 0). art. 490. 
ari. 496 alin. (1), an. 497. ari. 503 alin.
(3) , an. 509 alin. (2). art. 513 alin. (4), an. 
517 alin. (4), an. 521 alin. (3). art. 713 
alin. (2), art. 906 alin. (4). an. 915 alin (2); 
introduce Ut.j_l) - j_3) la art. 94 pcl. 1. 

alin. (2_}) la art. 127, alin. (6_1) la art. 
154, alin. (llj) la art. 163, alin. (4J) la 
art. 200. alin. (6) şi (7) la art. 321. pct. 1_1 
la art. 413 alin. (1), art. 471 _1, alin. (1_1) 
la art. 517;
abrogă art. 84 alin. (2). an. 105, art. 322 

alin. (3), ari. 471 alin. (5) - (8). art. 475. 
art. 484 alin. (3) pct. 2. art. 484 alin. (6), 
art. 493. art. 660 alin. (3). an. 666 alin. (8)

admisă excepţie D.C.C. nr. 874/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 2/3 ian. 2019
Decizia nr. 874 din 18 decembrie 2018 referitoare ia excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de 
procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 
18 iunie 2018, pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, 
a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind 
unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, 
precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 
134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la 
sintagma "precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare 
de până la 1.000.000 lei inclusiv", precum şi a prevederilor art. 
521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

dispoziţiile ari. 27, in interpretarea dată 
prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, 
pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie — Completul pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept

■'7 admisă excepţie D.C.C. nr. 604/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 976/22 oct. 2020
Decizia nr. 604 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 524 alin. (3) din Codul 
de procedură civilă

art. 524 alin. (3)

■'8.modificări prin D.C.C. nr. 604/2020 :M. Of. nr. 976/22 oct. 2020
Decizia nr. 604 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 524 alin. (3) din Codul 
de procedură civilă

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
524 alin. (3) (termenul se împlineşte la 5 
decembrie 2020) după care operează 
prevederile an. 147 din Constituţie
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■'9 modificări prin L. nr. 260/2021 M. Of. nr. 1036/29 oct. 2021 
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru 
instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a 
unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă

respinge 0-V.G. nr. 95/2016

1
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 92/16 mai 1995L nr. 36/1995
Legea notarilor publici şi a activităţii notariale

(v. D.C.C. nr. 44/1995 (art. 16iit. b- M. Of. nr. 92/16 mai 1995)

1 republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 237/19 mar. 2018 
Legea notarilor publici şi a activităţii notariale

Jn tot cuprinsul Legii nr. 36/J995, 
republicată, sintagma „Casa de asigurări a 
notarilor publici" se înlocuieşte cu 
sintagma .. Casa de răspundere civilă a 
notarilor publici", sintagma ..asigurare de 
răspundere civilă ” se înlocuieşte cu 
sintagma ,, contract de răspundere civilă ", 
sintagma „contract de asigurare " se 
înlocuieşte cu sintagma „contract de 
răspundere civilă”, sintagma „limita 
minimă a valorii de asigurare " se 
înlocuieşte cu sintagma „limita minimă a 
valorii garantate de răspundere civilă ”, 
sintagma ..primă de asigurare ” se 
înlocuieşte cu sintagma ..contribuţie de 
răspundere civilă", iar sintagma ..nivelul 
primei de asigurare ” se înlocuieşte cu 
sintagma ..nivelulcuantumului 
contribuţiei"

2 modificări prin L nr. 71/2019 M. Of. nr. 323/24 apr. 2019
Lege privind societăţile mutuale de asigurare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

3 admisă excepţie D.C.C. nr. 591/2019 
'de neconst. prin

M. Of. nr. 53/28 ian. 2020 art. 62 alin. (1) şi (3). în fonna anterioară 
Decizia nr. 591 din 8 octombrie 2019 referitoare la excepţia de modificării operate prin Legea nr. 206/20J( 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (1), (2) şi (3) din 
Legea notanior publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995. în 
forma anterioară modificării operate prin Legea nr. 206/2016, 
precum şi a dispoziţiilor art. 63 alin. (1) şi (4) din Legea 
notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, în forma 
republicată ca urmare a modificării operate prin Legea nr.
206/2016

admisă excepţie D.C.C. nr. 591/2019 
de neconst. prin

iM. Of. nr. 53/28 ian. 2020 suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
Decizia nr. 591 din 8 octombrie 2019 referitoare ia excepţia de 63 alin. (J) şi (4), în forma republicată ca 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (1). (2) şi (3) din urmare a modificării operate prin Legea 
Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, în 
forma anterioară modificării operate prin Legea nr. 206/2016, 
precum şi a dispoziţiilor art. 63 alin. (1) şi (4) din Legea 
notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, în forma 
republicată ca urmare a modificării operate prin Legea nr.
206/2016

nr. 206/20J6 (termenul se împlineşte la 12 
martie 2020), după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

5 modificări prin L. nr. 38/2020 ,M. Of. nr. 280/3 apr. 2020
Lege pentru modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii 
notariale nr. 36/1995

modifică art. 63 alin. (1) şi (4)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

L nr. 287/2009 M. Of. nr. 511/24 iul. 2009

Lege privind Codul civil
(V. D.I.C.C.J. nr. 4/2013-M. Of. nr. 226/19 apr. 2013 (art. 396 - 404): D.I.C.C.J. nr. 1/2014 -M. Of. nr. 283/17 apr. 2014; 
D.I.C.C.J. nr. 2/2014 -M. Of. nr. 411/3 iun. 2014; Decizia I.C.C.J. nr. 12/2015-M. Of. nr. 678/7 sep. 2015 (art. 1279 alin. (3) 
teza I şi art. 1669 alin. (1))

1 republicare cu 
renumerotare

,M. Of. nr. 505/15 iul. 2011
Lege privind Codul civil

2 modificări prin L nr. 60/2012 M. Of. nr. 255/17 apr. 2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului 
nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare 
intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

modifica art. 658

3 rectificare M. Of. nr. 246/29 apr. 2013 reclfică ari. 297 alin. (2) teza a doua
RECTIFICARE

^ modificări prin L. nr. 138/2014 M. Of. nr. 753/16 oct. 2014
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative conexe

modifică art. JJJ2, art. 2445 alin. (1). an. 
2504 alin. (})

5 modificări prin O.U.G. nr. 1/2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte 
normative conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 17/2017 
completări prin

M. Of. nr. 85/4 feb. 2016 modifică ari. 2445 alin. (!)

M. Of. nr. 196/21 mar. 2017

® modificări prin L. nr. 17/2017 M. Of. nr. 196/21 mar. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

modifică an. 2445 alin. (])

2 admisă excepţie D.C.C. nr. 534/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 842/3 oct. 2018
Decizia nr. 534 din 18 iulie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţlonalltate a dispoziţiilor art. 277 alin. (2) şl (4) din 
Codul civil

art. 277 alin. (2) şi (4) sunt conslitulionale 
în măsura în care permit acordarea 
dreptului de şedere pe teritoriul statului 
român, în condifiUe stipulate de dreptul 
european, solilor- cetăţeni ai statelor 
membre ale Uniunii Europene şi/sau 
cetăţeni ai statelor terţe - din căsătoriile 
dintre persoane de acelaşi sex, încheiate 
sau contractate într-un stat membiv al 
Uniunii Europene

8 modificări prin D.C.C. nr. 601/2020 ,M. Of. nr. 88/27 ian. 2021 suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
164 alin. (1) (termenul se împlineşte la 12 
manie 2021) după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

Decizia nr. 601 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Codul
civil
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9 admisă excepţie D.C.C. nr. 601/2020 
de neconst. prin

M. Of. nr. 88/27 ian. 2021 art. J64 alin. (1)
Decizia nr. 601 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 164 alin. (1) din Codul
civil
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