
AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru 

sprijinirea familiilor cu copii

Analizând propunerea legislativă pentru sprijinirea familiilor 
cu copii (b291/25.06.2021), transmisă de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr.XXXV/3460/29.06.2021 şi înregistrată la 
Consiliul Legislativ cu nr.D591/29.06.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

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

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 
observaţii şi propuneri:

1. Prezenta propunere legislativă are ca obiect modificarea art.3 
din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, modificarea unor prevederi 
din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul 
preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, 
abrogarea art.II şi III din Legea nr.49/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în 
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, 
precum şi modificarea art.77 din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit Expunerii de motive, intervenţiile legislative urmăresc 
introducerea unor măsuri pentru stimularea natalităţii, prin sprijinirea 
familiilor cu venituri reduse.

2. Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art.73 
alin.(3) lit.p) din Constituţia României, republicată, iar în aplicarea 
art.75 alin.(l) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este 
Senatul.



3. Referitor la Expunerea de motive, semnalăm că aceasta nu 
respectă structura prevăzută la art.31 din Legea nr.24/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nefiind 
prezentate, spre exemplu, impactul socioeconomic, impactul financiar 
asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul 
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) şi nici informaţii cu privire la 
impactul asupra sistemului juridic, în special la implicaţiile pe care 
noua reglementare le va avea asupra legislaţiei în vigoare.

Menţionăm că informaţia de la pagina 2 pct. 1, referitoare la un 
anumit cuantum al alocaţiei de stat pentru copii, care s-ar dori a fi 
reglementat şi prin prezenta propunere, este eronată, deoarece nu prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2019 a fost stabilit la acele 
niveluri - 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani şi 300 lei 
pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani -, ci prin Legea 
nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 
privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea 
art. 58 alin.(l) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap.

A

4. întrucât propunerea legislativă va avea implicaţii asupra 
bugetului de stat, este obligatorie solicitarea unei informări din partea 
Guvernului, în conformitate cu dispoziţiile art. 111 alin.(l) din 
Constituţia României, republicată.

Totodată, sunt incidente prevederile art. 15 alin.(l) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, referitoare la obligativitatea întocmirii unei fişe financiare, 
cu respectarea condiţiilor prevăzute de art.21 din Legea 
responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată.

In acest sens, precizăm că, în considerentele Deciziei 
nr.331/2019, Curtea Constituţională a reţinut că, „lipsind fişa financiară 
(iniţială şi reactualizată) nu se poate trage decât concluzia că la 
adoptarea legii s-a avut în vedere o sursă de finanţare incertă, generală 
şi lipsită de un caracter obiectiv şi efectiv, nefiind aşadar reală

5. Cu privire la faptul că la art.IV se preconizează modificarea 
art.77 din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, semnalăm că la Consiliul Legislativ se află în curs de 
avizare o altă propunere legislativă, b344/1.07.2021, intitulată ,JLege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal privind unele măsuri fiscale cu scopul redresării demografice



prin încurajarea natalităţii prin deduceri personale din venituri 
salariale” şi care are ca obiect modificarea aceluiaşi articol, respectiv 
art.77 din Legea nr.227/2015 (dosar nr.647/2021).

Pentru sistematizare legislativă şi evitarea paralelismelor în 
reglementare, sugerăm dezbaterea concomitentă a acestor propuneri 
legislative, în vederea adoptării unui singur act normativ.

6. Potrivit art.41 alin.(l) din Legea nr.24/2000, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, este necesar ca titlul proiectului 
să cuprindă exprimarea sintetică a obiectului de reglementare. 
Examinând conţinutul proiectului, constatăm că art.I-IV cuprind 
intervenţii legislative de modificare a unor prevederi legale. Prin 
urmare, pentru respectarea art.41 alin.(5) din aceeaşi lege, potrivit 
căruia, „In 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”, 
propunem ca titlul propunerii legislative să fie redactat astfel:

„Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru copii, pentru modificarea Legii nr.248/2015 
privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a 
copiilor provenind din familii defavorizate, pentru abrogarea 
art.II şi III din Legea nr.49/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în 
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate, precum şi pentru modificarea art.77 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal”.

7. La art.I, potrivit uzanţelor normative, sintagma „Articolul I” 
se va reda în forma abreviată „Art.1”, observaţie valabilă pentru toate 
articolele proiectului.

Referitor la textul preconizat pentru art.3 alin.(2) din Legea 
nr.61/1993 -  „Cuantumul prevăzut la alin. (1) se aplică începând cu 
drepturile aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei 
l_egŢ -, întrucât norma cuprinsă are caracter de sine-stătător, aceasta se 
va reda într-un articol marcat cu cifră romană, „prezenta lege” fiind 
chiar propunerea legislativă analizată.

La textul preconizat peatru alin.(6), pentru o corectă exprimare, 
termenul „cuantumului” se va.înlocui prin termenul „cuantumul”.

8. La art.II, pentru! o corectă informare juridică, partea 
introductivă se va reda astMh

„Art.II. - Legea nr.^4ţ&/2015 privind stimularea participării în 
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate,



republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.627 din 25 
iunie 2021 , se modifică după cum urmează:”.

9. La pct.1 al art.II, partea dispozitivă se va reda după cum 
urmează:

„1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul 
cuprins:”.

Referitor la soluţia legislativă conţinută în textul preconizat 
pentru art.l alin.(l), semnalăm că, prin folosirea expresiei „cu vârsta 
între 0 - 3  an f \  stimulentul educaţional pentru copii ar urma să se 
acorde începând chiar de la naşterea acestora.

în aceste condiţii, trebuie menţionat faptul că, aşa cum rezultă 
din titlul actului de bază, dar şi din redactarea propusă pentru art.l 
alin.(l),
stimulentul educaţional se acordă în scopul stimulării participării 
în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate.

Precizăm că, potrivit art.23 alin.(l) din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, „Sistemul 
naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri: a) 
educaţia timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0-3 
ani) şi învăţământul preşcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, 
grupa mijlocie şi grupa mare; (...)”, iar potrivit alin.(l *), „la solicitarea 
expresă a părinţilor, în limita numărului de locuri, pot fi înscrişi în 
învăţământul preşcolar copiii cu vârstă de minimum 2 ani”.

Prin urmare, în măsura în care se doreşte extinderea sferei copiilor 
beneficiari ai stimulentului educaţional la cei din înscrişi în unităţile de 
educaţie timpurie antepreşcolară (cu vârste de la 0-2/3 ani) - 
creşe, grădiniţe şi în centre de zi, conform art.27 alin.(l) din Legea

A

nr. 1/2011-, va fi necesară, atât reconsiderarea expresiei „In scopul 
stimulării participării în învăţământul preşcolar”, cât şi modificarea 
titlului actului normativ de bază.

Observaţia este valabilă şi pentru textul preconizat pentru art.2
r\

alin.(4) la pct.2. In plus, la acelaşi alineat, pentru asigurarea 
concordanţei cu prevederile art.27 alin.(l) şi ale art.28 alin.(l) teza I 
din Legea nr. 1/2011, este necesară şi revederea sintagmei „creşe sau 
grădiniţe publice sau private”, deoarece creşele sunt unităţi de 
educaţie timpurie antepreşcolară, iar învăţământul preşcolar se 
organizează doar în grădiniţe.

în măsura în care stimulentul se va acorda numai pentru 
participarea în învăţământul preşcolar, pentru evitarea unor norme 
discriminatorii, este necesară revederea textelor care stabilesc un



cuantum diferit al tichetului social în funcţie de vârstă, prin eliminarea 
referirilor la vârsta copiilor, urmând a fi stabilit un cuantum unic.

Totodată, dacă se optează pentru această din urmă soluţie, din 
cuprinsul textelor preconizate pentru art.5 alin.(l) şi (4), precum şi al 
celorlalte texte similare va trebui eliminată referirea la crese.

9

La textul propus pentru art.l alin.(2), pentru o completă 
informare juridică asupra Legii nr.292/2011, sintagma „cu 
modificările ulterioare” se va înlocui cu menţiunea „cu modificările si 
completările ulterioare”.

10. La pct.2 al art.II, partea dispozitivă va avea următoarea 
redactare:

„2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:”.
Totodată, în debutul textului propus pentru art.2 se va insera 

abrevierea „Art.2”, observaţie valabilă şi pentru cazurile similare de la 
pct.4 al art.II, cu privire la textul propus pentru art.5, respectiv art.IV 
din proiect, cu referire la textul propus pentru art.77 din Legea 
nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

A

In textul preconizat pentru art.2 alin.(l), pentru precizia normei, 
propunem ca sintagma „Tichetele sociale” să fie înlocuită prin 
sintagma „Stimulentul educaţional, prevăzut la art.l alin.(l)”.

Observaţia este valabilă, în mod corespunzător, pentru alin.(2) - 
(4), precum şi pentru toate textele similare.

La alin.(2), pentru rigoare, expresia „prin excepţie de la alin.(l)” 
se va înlocui prin sintagma „prin excepţie de la prevederile alin.(l)”.

11. La pct.3 al art.II, partea dispozitivă se va reda astfel:
„3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:”.
în textul propus pentru alin.(l) al art.3, sintagma „Direcţia 

judeţeană de asistenţă socială şi protecţia copilului” ar trebui să fie 
înlocuită cu formularea „direcţia judeţeană de asistenţă socială şi 
protecţia copilului, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti”.

12. La pct.4 al art.II, partea dispozitivă va avea următoarea 
redactare:

„4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:”.
13. La art.III, unde se preconizează abrogarea art.II şi III din 

Legea nr.49/2020, este necesară revederea soluţiei legislative de 
abrogare a art.II, având în vedere că articolul prevede intrarea în 
vigoare a legii respective la 1 ianuarie 2021, adică norma produce 
deja efecte juridice.

14. La art.IV, partea dispozitivă va debuta astfel:



„Art.IV. -  Articolul 77 din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, publicată în

Pentru o integrare armonioasă a textului propus în ansamblul 
actului normativ de bază, norma preconizată va fi însoţită de 
denumirea marginală „Deducere personală”.

15. Având în vedere numeroasele intervenţii legislative aduse 
Legii nr.61/1993, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr.248/2015, republicată, şi Legii nr.227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, ulterior intrării lor în vigoare, 
recomandăm introducerea, în finalul proiectului, a unui articol, care să 
cuprindă dispoziţia de republicare a fiecăreia dintre aceste legi, cu 
următoarea redactare:

„A rtV .- (1 )  Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru 
copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 
din 14 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu modificarea adusă prin prezenta lege, va fi republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare.

(2) Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în 
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.627 din 25 
iunie 2020, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare.

(3) Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 
2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 
modificarea adusă prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.” 

Menţionăm că intervenţia de republicare nu se impune în cazul 
Legii nr.49/2020, act normativ modificator al Legii nr.248/2015.

F rorii^ Q R »^ [E

Bucureşti
Nr.597/23.07.2021



EVENIMENTE SUFERITE de a c tu l...

L. nr. 49/2020 M. Of. nr. 323/17 apr. 2020

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în 
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

1 promulgată prin D. nr. 241/2020 M. Of. nr. 323/17 apr. 2020
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării 
în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate
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EVENIMENTE SUFERITE de a c tu l...

L. nr. 61/1993 

Lege privind alocaţia de stat pentru copii

M. Of. nr. 233/28 sep. 1993

1 republicare cu M. Of. nr. 767/14 nov. 2012
renumerotare |_ege pnvind alocaţia de stat pentru copii

2 modificări prin L. nr. 125/2015 M. Of. nr. 383/2 iun. 2015 modifica art. 3 alin. (I) Iii. b) şi c)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

3 completat prin O.U.G. nr. 82/2016 M. Of. nr. 965/29 nov. 2016 introduce art. 10_1 (se aplică de la data de
Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Statutului special al /  ianuarie 20} 7) 
funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

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

4 modificări prin L. nr. 16/2018 M. Of. nr. 35/16 ian. 2018 aprobă O. U.G. nr. 82/2016
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

s modificări prin O.U.G. nr. 9/2019 M. Of. nr. 143/22 feb. 2019 modifică art. 3 alin. (i);
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii introduce alin. (4) la art. 3
nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi
pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap

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

6 completat prin L. nr. 214/2019 M. Of. nr. 924/15 nov. 2019 introduce alin. (1 _ l) la art. 3
Lege pentru completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru copii

7 modificări prin L. nr. 14/2020 M. Of. nr. 22/14 ian. 2020 modifică art. 3 alin. (1) şi art. 3 alin. (4)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 9/2019 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

8 modificări prin O.U.G. nr. 2/2020 M. Of. nr. 31/16 ian. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea intrării în vigoare a 
art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 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

respinsă prin L. nr. 160/2020 M. Of. nr. 680/30 iul. 2020

prorogă intrarea în vigoare a art. 3 alin.
(I), astfel cum a fost modificat prin L. nr. 
14/2020, până la data de 1 august 2020
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9 modificări prin

10 modificări prin

Consffiul Legislati v

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 3 din Legea nr.
61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

O.U.G. nr. 123/2020 M. Of. nr. 688/31 iul. 2020 modifică an. 3

O.U.G. nr. 56/2021 M. Of. nr. 628/25 iun. 2021 m odifică art. 3 alin. (J), alin. (3) şi alin. (9)\
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 3 din Legea nr. abrogă art. 3 alin. (2) şi alin. (4) - (6) 
61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
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EVENIMENTE SUFERITE de actul

L  nr. 227/2015 M. Of. nr. 688/10 sep. 2015

Lege privind Codul fiscal

promulgată prin D. nr. 718/2015 M. Of. nr. 688/10 sep. 2015
Decret pentru promulgarea Legii privind Codul fiscal

completat prin O.U.G. nr. 41/2015 M. Of. nr. 733/30 sep. 2015 introduce Ut. g) la art. 495
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

aprobată cu modificări şi L. nr. 112/2016 M. Of. nr. 408/30 mai 2016 
completări prin

modificări prin O.U.G. nr. 50/2015 M. Of. nr. 817/3 nov. 2015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

aprobată cu modificări şi L. nr. 358/2015 M. Of. nr. 988/31 dec. 2015 
completări prin

modifică art. 15 alin. (1) Ut. b). art., 43 
alin. (2), art. 47 Ut. ci, art. 5Î alin. (I). 
art. 52 alin. (1), art. 68 alin. (4) Ut. k), art. 
68 alin. (7) lit. d) , art. 76 alin. (3) Ut. g), 
art. 78 alin. (2) Ut. b), art. 97 alin. (7) 
prima teză, art. 101 alin. (9), art. 125 alin. 
(J) lit. c), art. 137 alin. (2), ari. 148 alin.
(4) lit. b), art. 151 alin. (6), art. 153 alin. 
(2), an. 157 alin. (2). art. 183, art. 185 
alin. (2). art. 187 alin. (1) lit.j), art. 187 
alin. (2), art. 193 alin. (2), art. 195 alin.
(2), art. 202, art. 204 alin. (2), art. 207 
alin. (4), art. 210 alin. (2), art. 212 alin.
(2), an. 224 alin. (4) Ut. b), art. 470 alin.
(7), art. 471 alin. (2) şi (3), art. 474 alin.
(7) lit. a), art. 475 alin. (3) şi (5), art. 481 
alin. (2) lit. a), art. 485 alin. (1) lit.j), art. 
494 alin. (6) şi (12), art. 495 Ut. a), b), c) şi 
â);

introduce alin. (5) şi (6) la art. 51, alin. (8) 
la art. 133, Ut. d) la art. 141, Ut. g) la alin.
(2) al art. 291, alin. (4_1) la art. 493;

abrogă art. 43 alin. (6), art. 97 alin. (9),

modificări prin O.U.G. nr. 57/2015 M. Of. nr. 923/11 dec. 2015 modifică art. 153 alin. (1) lit. ni), art. 160
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit alin. (1), art. 168 alin. (9) şi art. 254 
din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
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5 modificări prin L. nr. 358/2015 M. Of. nr. 988/31 dec. 2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

modifică art. 80 alin. (2) Ut. d), art. 101 
alin. (9), art. 168 alin. (7), art. 224 alin.
(5), art. 263 lit.j), art. 307 alin. (6), art. 
331 alin. (2) lit. g), art. 360 alin. (6), art.
361, art. 402 alin. (10) şi (11), art. 403 
alin. (2), art. 404 alin. (2) şi (5), art. 406 
alin. (I) lit. b), art. 409 alin. (2), art. 410 
alin. (1), art. 412 alin. (8), art. 432 alin.
(1). art. 434, art. 435 alin. (3). (4) şi alin. 
(9) lit. a), art. 455 alin. (2) şi (4). art. 457 
alin. (3). art. 458 alin. (1) lit. a), art. 460 
alin. (6), art. 461 alin. (6), (11) şi (12), art. 
462 alin. (5), an. 463 alin. (2) şi (4), art.
466 alin. (8) şi (9), art. 467 alin. (5); 
introduce lit. g l )  la alin. (2) al art. 13, 
alin. (11) la art. 26, alin. (4) la art. 223, 
alin. (7) la art. 331, Ut. e) la alin. (6) al art.
362, alin. (4_1)  şi (5_1) la art. 455, alin.
(6) la art. 462, alin. (4_1) şi (5_î) la art. 
463, alin. (2_1) la art. 465, alin. (6) la art.
467

e modificări prin O.U.G. nr. 8/2016 M. Of. nr. 225/25 mar. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiare în 
vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii 
Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

aprobată cu completări prin L. nr. 124/2016 M. Of. nr. 520/11 iul. 2016

modifică art. 495 Ut. a)-c) şi e); 

introduce ari. 495 1

7 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 art. 153 alin. (1) Ut. h), denumirea 
marginală a art. 162, art. 162, art. 168 
alin. (10)

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

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 41/2015 şi modifică art. 178 alin. (4), 
denumirea secţiunii a 10-a de la titlul V 
cap. HI, art. 180-183, art. 456 alin. (1) 
lit.s), art. 464 alin. (1) Ut. s), art. 469 alin.
(1) lit. c), art. 476 alin. (I) Ut. b), art. 477 
alin. (7), art. 485 alin. (1) lit. b), art. 495 
lit. g);

introduce alin. (6_1) la art. 179

0 completat prin O.U.G. nr. 32/2016 M. Of. nr. 488/30 iun. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar- 
fiscale

aprobată cu modificări şi 
completări prin

L. nr. 136/2017 M. Of. nr. 440/14 iun. 2017

introduce pct. 3 la art. 60 (se aplică 
începând cu veniturile aferente lunii august 
2016) . Ut. e) la art. 111 alin. (2), alin.
(2 1) - (2_9) la art. 111, Ut. a_l) la art.
114 alin. (2), Ut. h) la art. 291 alin. (2) ( se 
aplică începând cu data de 1 august 2016)

io completat prin O.U.G. nr. 46/2016 M. Of. nr. 685/5 sep. 2016 introduce alin. (5) la art. 456, alin. (5) la
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 227/2015 art. 464 şi alin. (5) la art. 469 
privind Codul fiscal

aprobată cu completări prin L. nr. 26/2017 M. Of. nr. 210/23 mar. 2017
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i i  modificări prin O.U.G. nr. 84/2016 M. Of. nr. 977/6 dec. 2016 modifica art. 7 pct. 39. ari. î l  alin. (6)-<9),
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor art. 22 alin. (1), ari. 25 alin. (4) lit. e), art. 
acte normative din domeniul financiar-fiscal 48 a/in. (5), art 81 alin. (I). art 132 art.

aprobată cu modificări prin L. nr. 82/2017 M. Of. nr. 313/2 mai 2017 JOj alin. (5), ait. 316 alin. (i I) lit. g), art.
316 alin. (12) Iii. a), art. 317 alin. (I), (2),
(8), (10) şi (11), art. 325 alin. (3), ari. 456 
alin. (5) partea introductivă şi lit. b), ari. 
464 alin. (5) partea introductivă şi Ut. b) şi 
art. 469 alin. (5);
introduce alin. (5_î) şi (5_2) la art. 16, 
alin. (9) la ari. 25. Ut. h) şi i) la art. 28 alin.
(3), alin. (5_l) şi (5_2) la art. 48, Ut. o_l) 
la art. 62, alin. (4_ l ) la art. 68, Ut. t) la art. 
142, alin. (9 1 )  la art. 146, alin. (3_1) la 
art. 147, alin. (7_1) la art. 168, alin. (3_1) 
şi (3 _2) la ari. 169, alin. (9) la art. 190, 
alin. (2_î) la art. 191, alin. (7_1) la art.
199, alin. (2_i) la art. 200. alin. (7) la art. 
207, alin. (2_l) la art. 208, alin. (5) la art. 
214, alin. (2_l) la art. 215, lit. j)  la art. 268 
alin. (9). alin. (5_1) la art. 305. ari. 315_1 
şi lit. j) la art. 325 alin. (1); 
abrogă art. 22 alin. (11), art. 316 alin. (11) 
lit. b) şi art. 329;
suspendă aplicarea prevederilor art. 324 
alin. (4)— (6) până la data de 31 decembrie 
2019.

12 modificări prin O.U.G. nr. 3/2017 M. Of. nr. 16/6 ian. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal

aprobată cu modificări şi L. nr. 177/2017 M. Of. nr. 584/21 iul. 2017 
completări prin

modifică art. 47 lit. c), ari. 51 alin. (1) Ut.
a), art. 52 alin. (1), art. 78 alin. (2) lit. a) 
pct. iv), art. 111 alin. (1), art. 140, ari. 143 
alin. (2) şi (4), art. 144, art. 145 alin. (2), 
art. 146 alin. (6) şi (8), art. 148 alin. (1)-
(3). art. 149. art. 160 alin. (3), art. 161 
alin. (2), art. 162 alin. (3), art. 170 alin.
(2), art. 171 alin. (3), art. ¡72 alin. (3), art. 
173, art. 176 alin. (7), art. 177 alin. (3), 
art. 178 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 179 alin. 
0):
introduce art. 22_1, alin. (7) la art. 48, pct.
4 la art. 60;
abrogă art. 51 alin. (I) Ut. b), art. 139 alin.
(2) şi (3), art. 157 alin. (3). art. 176 alin.
(5). art. 177 alin. (2), art. 178 alin. (2) şi

13 modificări prin L. nr. 2/2017 M. Of. nr. 36/12 ian. 2017
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

modifică art. 100, art. 101 alin. (9), art. 
132 alin. (2), art. 153 alin. (2), art. 160 
denumirea marginală şi alin. (1), art. 168 
alin. (9) şi art. 169 alin. (1) şi (6); 
introduce alin. (9_l)-(9_3) la art. 168; 
abrogă art 153 alin. (1) Ut. e) şi art. 169 
alin. (7)-(10)

14 modificări prin O.U.G. nr. 9/2017 M. Of. nr. 79/30 ian. 2017 modifică art. 8 şi art. 3 4 alin. (4);
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare in anul introduce Ut. r_l) la art. 76 alin. (2), Ut. f)
2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi ţa art ¡42 , art. 8 1 şi alin. (5) la art. 3 4 
completarea unor acte normative ' — —

aprobată cu modificări şi L. nr. 115/2017 M. Of. nr. 403/29 mai 2017 
completări prin
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îs completat prin

ie modificări prin

17 modificări prin

îs modificări prin

19 modificări prin

20 modificări prin

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

L. nr. 26/2017 M. Of. nr. 210/28 mar. 2017 introduce Ut.h_î) la art. 453

L. nr. 61/2017 M. Of. nr. 266/14 apr. 2017
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

abrogă art. 133 alin. (7) (a data de 1 
ianuarie 2018

L. nr. 107/2017 M. Of. nr. 376/19 mai 2017
Lege pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 456 alin. (1) lit. d)

L. nr. 136/2017 M. Of. nr. 440/14 iun. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

modifică art. 60 pct. 3 şi art. 423 alin. (3); 
introduce art. 448_1 şi 448_2

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

aprobă O.U.G. nr. 3/2017şi modifică art.
22 alin. (4), art. 25 alin. (4) lit. c). art. 48 
alin. (3), art. 53 alin. (1) lit. e). art. 54, art. 
53 alin. (3), art. 76 alin. (4) lit. t), art. 78 
alin. (2) lit. a), art. 125 alin. (I) ultima teză 
şi alin. (7), art. ¡39 alin. (1) Ut. o), art. ¡55 
alin. (!) Ut. d), ari. 169 alin. (1) Ut. c), art. 
169 alin. (3) - (3_2), art. 171 denumirea 
marginală şi alin. (2), art. ¡74 alin. (1) Ut. 
d), art. 179 alin. (1) Ut. c). art. 281 alin. (1) 
şi (8), art. 286 alin. (î) Ut. c), art. 287 Ut. 
d), art. 316 alin. (8). alin. (9), alin. (11) lit. 
h), alin. (12) partea introductivă şi Ut. e). 
art. 336 pct. 4, art. 342 alin. (1) şi (2), art. 
359, art. 369 alin. (5), art. 371 alin. (!), 
art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (3) şi (4), 
art. 379 alin. (f), art. 380partea 
introductivă, art. 382 alin. (2), art. 385 
alin. (2) şi (4), art. 387 alin. (1), art. 388 
partea introductivă, art. 390 alin. (2), art. 
393 alin. (2) şi (4), modifică şi înlocuieşte 
anexa nr. 1 de la titlul VIII; 
introduce Ut. k) la art. 13 alin. (2). alin. (2) 

la art. 47, alin. (8) la art. 48, alin. (5_1) la 
art. 107, Ut. a 2) şi a_3) la art. 114 alin.
(2), alin. (I_ l) la art. 115, alin. (8_l) la 
art. 125, Ut. e) ¡a art. 169 alin. (1), alin.
(13) la art. 342, alin. (3) şi (4) la ari. 366, 
secţiunea a 12 1- a cu art. 393 1 la titlul 
VIII cap. I, art. 487 1;

abrogă art. 281 alin. (9). art. 316 alin. 
(19). art. 360, art. 361. art. 363 alin. (4)

O.G. nr. 4/2017 M. Of. nr. 598/25 iul. 2017
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 140: 
introduce alin. (3) la art. 158
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Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

aprobată cu modificări şi L. nr. 72/2018 M. Of. nr. 260/23 mar. 2018 
completări prin

21 modificări prin O.G. nr. 25/2017 M. Of. nr. 706/31 aug. 2017

22 rectificare

modifică art. ~6 alin. (4) Ut. o), art. 116 
alin. (¡), art. 142 Ut. s)pct. 6. art. 235, art. 
236, art. 237, anexa nr. !;

introduce Ut. n) la art. 25 alin. (3), art. 
67J .  alin. (8_I) la art. 85, alin. (4_1) la 
art. 86

M. Of. nr. 730/11 sep. 2017 rectifică anexa nr. 1 la titlul VIII
RECTIFICARE

23 modificări prin L. nr. 196/2017 M. Of. nr. 778/2 oct. 2017
Lege pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 465 alin. (2) partea 
introductivă, alin. (3) şi alin. (6) partea 
introductivă;
abrogă art. 465 alin. (2_l)

24 modificări prin L. nr. 209/2017 M. Of. nr. 875/7 nov. 2017 modifică, la I ian. 2018, art. 456 alin. (2)
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 lit. a) şi art. 464 alin. (2) lit. i); 
privind Codul fiscal

introduce Ut. x) la art. 456 alin. (I), lit. z) la 
art. 464 alin. (1) şi Ut. s) la art. 464 alin. (2)
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25 modificări prin O.U.G. nr. 79/2017 M. Of. nr. 885/10 nov. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal

modifica aii. 2 alin. (2). art. 25 alin. (3) 
lit.h). art. 25 alin. (4) lit. p), art. 47 alin. (1) 
lit.c), art. 51 alin. (5) şi (6), art. 52, art. 54, 
art. 60 pct. 2, art. 64 alin. (I) partea 
introductivă, art. 68 alin. (4) lit. i) şi alin.
(5) lit. k) şi I), ari. 72 alin. (2), art. 73 alin.
(2), art. 75 alin.(l), art. 76 alin. (2) lit. 
r_l). art. 77 alin. (2) şi (3), art. 78 alin. (2) 
lit. a) partea introductivă şi lit.b). art. 84 
alin. (8). art. 85 alin. (6), art. 86 alin. (4) şi
(6), art. 97 alin. (1) - (3) primele teze şi 
alin. (5) , art. 99, art. 100, art. 101 alin. (2) 
şi alin. (9) prima teză, art. 107 alin. (1), art. 
1Î0 alin. (1), art. 115 alin. (I), art. 116 
alin.(l) şi alin. (2) partea introductivă, art. 
123 alin. (1) partea introductivă, art. 130 
alin. (3), art. 132 alin. (2), art. 137 alin. (1) 
partea introductivă, art. 138, art. 139 
denumirea marginală, alin. (1) partea 
introductivă şi alin. (4). art. 140, art. 141 
lit. b), art. 142 fit. ţ), art. 143 afin. (2) 
prima teză şi alin. (5), art. 145 alin. (1) 
partea introductivă, art. 146 alin. (I), (3), 
(4), (5), (6), (7) şi (8), art. 147 alin. (10). 
(12), (15) şi (18), titlul secţiunii a 5-a a 
capitolului II al titlului V, art. 148, titlul 
secţiunii a 6-a a capitolului II al titlului V, 
art. 151, titlul capitolului III al titlului V, 
art. 153 alin. (I) lit. a), art. 154 alin. (1) lit.
a), b). f) şi g), an. 154 alin. (2), titlul 
secţiunii a 2-a a capitolului III al titlului V, 
art. 155, an. 156, art. 157 denumirea 
marginală şi alin. (I) partea introductivă, 
titlul secţiunii a 4-a a capitolului III al 
titlului K art. 168 denumirea marginală şi 
alin.(l), (3). (4), (5) şi (8). art. 169 alin. (1),
(3) şi (3_2), titlul secţiunii a 5-a a 
capitolului III al titlului V, art. 170, titlul 
secţiunii a 6-a a capitolului III al titlului V, 
art. 174, titlul secţiunii a 10-a a capitolului 
III al titlului Vr art. 180, art. 449 alin. (3)
Hi. b), tabelul de la art. 470 alin. (5), 
tabelul de la art. 470 alin.(6), art. 493 alin. 
(8);

introduce capitolul III_1 cu art. 40_I - 
40_6, alin. (3) la art. 47, art. 54_1, alin.
(9) - (12) la art. 133, art. 135_1, alin. 
(5_1) - (5_3) la art. 146, lit. h) - p) la art. 
154 alin. (1), alin. (5_ l)  la art. 168, 
capitolul IX  cu an. 220_1 - 220_7 după 
cap. VIII al titlului V, alin. (8) la art. 297, 
alin. (3) la art. 502;

abrogă art. 27, art. 47 alin. (1) lit. a) şi b), 
art. 48 alin. (4), (5), (5_I), (5_2) şi (6), art. 
90, art. 145 alin.(3), art. 147 alin. (2), art. 
149, an. 152, art. 153 alin. (1) lit. g) - o), 
an. 158 -167, an. 168 alin. (6) şi alin. (9) - 
(9_3), art. 169 alin. (2). (5) şi (6), art. 171 - 
173, art. 175 şi secţiunile a 7-a - a 9-a cu 
art. 176-179, cap. IV  al titlului V cu art. 
184-191, cap. Val titlului V cu art. 192-
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200. cap. VI al titlului V cu ari.201- 208, 
cap. VII cu art. 209-215.

26 modificări prin O.U.G. nr. 2/2018 M. Of. nr. 95/31 ian. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene 
prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

aprobată prin L. nr. 104/2018 M. Of. nr. 402/10 mai 2018

prorogă. pentru anul 2018. termenele 
prevăzute la art. 148 alin. (3). precum şi la 
art. 170 alin. (4) până la 15 aprilie 20Î8

27 modificări prin O.U.G. nr. 3/2018 M. Of. nr. 125/8 feb. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare 

aprobată prin L. nr. 276/2018 M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018

modifică art. 139 alin. (1) Ut. o), art. 143 
alin. (4), art. 144 şi art. 168 alin. (S I); 
introduce alin. (5 4) la art. 146

28 modificări prin [_. nr. 72/2018 M. Of. nr. 260/23 mar. 2018 aprobă cu modificări şi completări O.G.
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 25/2017 şi modifică art. 68 alin. (5) Ut. h). 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind arţ an„ ( j)  ¡¡{ c/)i art a /m (j)  ¡¿( 
Codul fiscal ^  jg  ¡¡(

a) pct. (iv), art. !42 Ut s) pct. 6, art. 310 
alin. (1);

introduce alin. (10) la art. 25; 
abrogă art. 25 afin. (3) Ut. n)

29 modificări prin O.U.G. nr. 18/2018 M. Of. nr. 260/23 mar. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată cu completări prin L. nr. 145/2018 M. Of. nr. 515/22 iun. 2018

modifică art. 67 o lin. f 1), art. 67_/, art. 68 
alin. (1), art. 69 alin. (D, (2), (5). (6) şi (9), 
art. 70, art. 71, art. 72, art. 73, art. 79 alin.
(2) şi (3), art. 85 alin. (4), art. 85 alin. (6). 
(8} şi (8_1), art. 86, art. 87 alin. (1) şi (3), 
art. 88, art. 96 alin. (2) partea introductivă 
şi alin. (3) lit. b) şi c), art. 102 alin. (2). art. 
106 alin. (4), art. 107, art. 116 alin. (1) 
partea introductivă şi alin. (2) lit. a), alin.
(4) şi (5), art. 1 ¡8, art. 119 alin. (I), (2) şi
(4), art. 120, art. 121, art. 122, art. 123, 
art. 130 alin. (4), art. 131 alin. (2) şi (4), 
art. 132 alin. (2), art. 148, art. 150, art.
151, art. 154 alin. (1) partea introductivă, 
lit. a), h) şi i) şi alin. (2), art. 155, art. 170, 
art. 174, titlul secţiunii a 10-a a cap. III al 
titlului V, art. 180, art. 182, art. 183, art.
230 alin. (5) Ut. e) şi f). art 231 alin. (!);

introduce lit. a_I la art. 60 pct. 1, lit. a j l)  
la art. 61, Ut. a_l la art. 64 alin. (1). alin.
(10) şi (11) la art. 69, art. 69_1 - art. 69 3, 
cap. II _1 după art. 69_3, art. 72_î, alin.
(4) şi (5) la art. 79, alin. (2_I) la art. U0, 
art. 120_1, alin. (13) - (19) la art. 133, lit. 
b_l) la art. 137 alin. (1), Ut. h_l la art. 154 
alin. (I), lit. i) la art.223 alin. (2);

abrogă art. 67 alin. (3), art. 68 alin. (5) lit. 
I). art. 74, art. 75, art. 85 alin. (5), art. 110 
alin. (7) - (13), art. 116 alin. (6), art. 130 
alin. (5) şi (6), art. 131 alin. (5), art. 181, 
art. 223 alin. (1) Ut. n), art. 224 alin. (4) Ut. 
a)
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Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal- 
bugetare

aprobată cu modificări şi L. nr. 30/2019 M. Of. nr. 44/17 ian. 2019 
completări prin

30 modificări prin O.U.G. nr. 25/2018 M. Of. nr. 291/30 mar. 2018 modifică art. 51 alin. (4), ari. 68 alin. (1), 
art. 72 alin. (8), (9) şi (Î0), art. 79 alin. (1) 
şi (4), art. 82 alin. (6). art. 102 alin. (1). 
art. 106 alin. (3), art. 107 alin. (5), ait. 120 
alin. (7), art. 123 alin. (3), (4), (5) şi (6), 
ari. 132 alin. (2), art. 148 alin. (2), art. 151 
alin. (2)-(7), art. 170 alin. (2) Ut. a), art.
174 alin. (2), (3), (4), (5) şi (7), art. 174 
alin. (13) Ut. a), art. 180 alin. (3) şi art. 342 
alin. (9) şi (10);
introduce lit. d) la art. 22 alin. (8), alin. (3) 
la art. 42, alin. (3_1) la art. 48, alin. (1_1 )- 
(1 _4) la art. 56, art. 68 I, alin. (7) la art.
82, alin. (9) la art. 106, alin. (9) la art. 107, 
alin. (10) la art. 268, lit. f) la art. 364 alin.
(1) şi alin. (4) la art. 484; 
abrogă art. 231 alin. (2) şi titlul 17 

Impozitul pe veniturile obţinute din 
România de nerezidenţi şi impozitul pe 
reprezentanţele firmelor străine înfiinţate in 
România”, cap. IV  „Modul de impozitare a 
veniturilor din economii obţinute din 
România dc persoane fizice rezidente in 
state membre şi aplicarea schimbului dc 
informaţii în legătură cu această categorie 
de venituri”, cu art. 238—254

31 modificări prin L. nr. 111/2018 M. Of. nr. 422/17 mai 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 456 alin. (1) lit. t), art. 464 
alin. (î) lit. t) şi art. 469 alin. (1) lit. b); 
introduce alin. (6) la art. 456. alin. (6) la 
ari. 464 şi alin. (6) la art. 469

32 modificări prin L. nr. 145/2018 M. Of. nr. 515/22 iun. 2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

modifică art. 456 alin. (1) lit. s). art. 464 
alin. (1) lit. s) şi art. 469 alin. (1) lit. c): 
introduce art. 294 1, alin. (7_1) la art. 
460 şi alin. (7_1) la art. 465

33 modificări prin O.U.G. nr. 63/2018 M. Of. nr. 602/13 iul. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind compensarea unor creanţe 
reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale 
legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru 
prorogarea unui termen

aprobată cu modificări prin L. nr. 40/2019 M. Of. nr. 187/8 mar. 2019

termenul prevăzut la art. 133 alin. (13) lit.
a), alin. (14) lit. a), alin. (15) lit. a), ari.
151 alin. (4) şi ari. 174 alin. (4) se prorogă 
până la data de 31 iulie 2018

34 modificări prin L. nr. 175/2018 M. Of. nr. 611/17 iul. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

modifică la 1 ian. 2019 ari. 291 alin. (2) lit.
g);

introduce lit. i) la art. 291 alin. (2)

35 completat prin L. nr. 198/2018 M. Of. nr. 646/25 iul. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

introduce lit. q) la art. 154 alin. (1)
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36 modificări prin O.U.G. nr. 89/2018 M. Of. nr. 854/9 oct. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 13/2019 M. Of. nr. 28/10 ian. 2019 
completări prin

modifică art. 21 lit. b) şi c). art. 133 a/in. 
(15). art. 291 alin. (3) lit. b);

iiwoduce a/in. (8) la art. 19, lit. d)-f) la 
art. 291 alin. (3);

37 modificări prin L. nr. 276/2018

abrogă art. 291 alin. (2) lit. d) ş i f)

M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018 aprobă O.U.G. nr. 3/2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

38 modificări prin L. nr. 285/2018 M. Of. nr. 1028/3 dec. 2018
Lege pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 453 lit. b)

39 completat prin L. nr. 354/2018 M. Of. nr. 1110/28 dec. 2018 introduce nr. crt. 14 la art. 105 alin. (2)
Lege pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

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

modifică art. 76 alin. (3) lit. h), art. 105 
alin. (4), art. 122 alin. (4) lit. a) şi c) şi alin. 
(5), aii. 125 alin. (4). art. 140, art. 142 fit. 
r), art. 146 alin. (5) şi (5^1), art. 168 alin. 
(5_1), art. 170 afin. (2) lit. e), art. 220_3, 
art. 331 alin. (6), art. 343 alin. (5), anexa 
nr. 1 de la titlul VI11; 
introduce pct. 5 la art. 60. lit. i) la art. 76 

alin. (3), alin. (5) la art. 105, lit. c) la art. 
133 alin. (15), alin. (15_1) la art. 133, art. 
138_1, lit. r) la art. 139 alin. (1), alin. (5_5) 
la art. 146, lit. r) la art. 154 alin. (1), lit. t) 
la art. 157 alin. (1), lit. I) la art. 220_4 alin. 
(1), alin. (4_1) la art. 220_6, alin. (3) la 
art. 491;
abrogă art. 342 alin.(5), (6) şi (l l) - (13), 

art. 343 alin. (3)

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

41 modificări prin L. nr. 13/2019 M. Of. nr. 28/10 ian. 2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 89/2018 şi modifică art. 456 alin. (1) lit. 
g)'
introduce lit. g) - j)  la art. 291 alin. (3), 

alin. (3) - (6) la art. 351. lit. s) la aii. 456 
alin. (2), alin. (3 l) la art. 456
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42 modificări prin

43 rectificare

44 modificări prin

45 modificări prin

46 modificări prin

L. nr. 30/2019 M. Of. nr. 44/17 ian. 2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal- 
bugetare

modifica art. 25 alin. (3) Ut. b) pct. 3. art. 
25 alin. (4) lit. i). art. 40_2 alin. (1), (3). (4) 
şi (7), art. 40_5 alin. (4), art. 41 alin. (7), 
art. 56 alin. (I_!), art. 56 alin. (l_4) lit. b), 
art. 6 8 alin. (7), art. 72 alin. (8). a/t. 82 
alin. (6), art. 115 alin. (1), art. 116 alin.
(1), art. 116 alin. (2) Ut. a), art. 123 alin.
(3) şi (4), art. 287 Ut. d), art. 291 alin. (3) 
Ut. c) pct. 3, art. 348 alin. (1); 
introduce alin. (4_1) la art. 25. Ut. e_l) la 
art. 53 alin. (1), alin. (6) la art. 78, alin. 
(12) la art. 101. Ut. m) kt art. 114 alin. (2), 
lit. c) la art. 116 alin. (2), alin. (3_î) la art. 
116, art. 123_1, alin. (7)-(10) la art. ¡30; 
abrogă art. 6 8 alin. (8)-(11), art. 72 alin. 
(9). (10), (11) şi (12), art. 79 alin. (1), (2).
(3), (4) şi (5), art. 82 alin. (7), art. 102 alin.
(1), (2) şi (3), art. 123 alin. (5) şi (6)

M. Of. nr. 44/17 ian. 2019
RECTIFICARE

rectifică ari. 138_1 alin. (1)

O.U.G. nr. 15/2019 M. Of. nr. 204/14 mar. 2019 
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene 

aprobată prin L. nr. 227/2019 M. Of. nr. 945/26 nov. 2019

prorogă pentru anul 2019, termenul de 15 
martie inclusiv prevăzut pentru depunerea 
Declaraţiei unice privind impozitul pe venit 
şi contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice, până la data de 31 iulie 
2019 inclusiv;
proroga pentru anul 2019, termenul de 15 
martie inclusiv prevăzut pentru plata 
impozitului pe venit şi a contribuţiilor 
sociale obligatorii, datorate de persoanele 
fizice, până la data de 31 iulie 2019 
inclusiv; prorogă pentru anul 2019, 
termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la 
art. art. 151 alin. (24) până la data de 16 
august inclusiv; prorogă pentru anul 2019, 
termenul de 15 martie inclusiv prevăzut la 
art. 133 alin. (15) Ut. a) pentru acordarea 
bonificaţiei, până la data de 31 iulie 2019 
inclusiv.

L. nr. 60/2019 M. Of. nr. 296/17 apr. 2019 modifică art. 266 alin. (1) pct. 28, art. 314
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 alin. (1) Ut. a) şi art. 314 alin. (3); 
privind Codul fiscal introduce art. 274_1, alin. (8) - (12) la art.

278, lit.j) la art. 286 alin. (1) şi lit. d) la 
art. 319 alin. (5)

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

modifică titlul secţiunii a 10-a a cap. III 
titlu V, art. 180 denumirea marginală, art. 
180 alin. (2) şi (3), art. 182; 
introduce Ut. s) la art. 139 alin. (1), lit.c) la 

art. 180 alin. (I); 
abrogă art. 142 lit.t)
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Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale introduce lit. k) la art. 291 alin. (3)
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri
bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

47 modificări prin O.U.G. nr. 31/2019 M. Of. nr. 403/23 mai 2019 modifica art. 291 alin. (2) Iii. ei;

48 modificări prin O.U.G. nr. 35/2019 M. Of. nr. 427/30 mai 2019 abrogă art. 122 alin. (5)
Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria 
Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată prin L. nr. 22/2021 M. Of. nr. 254/12 mar. 2021

49 modificări prin O.U.G. nr. 43/2019 M. Of. nr. 507/21 iun. 2019 modifică art. 60 pct. 5
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul 
investiţfiilor

50 modificări prin L. nr. 156/2019 M. Of. nr. 625/26 iul. 2019 modifică art. 25 alin. (4) lit. ii pct. 1
Lege pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal

si modificări prin L. nr. 172/2019 M. Of. nr. 815/8 oct. 2019 modifică art. 270 alin. (3) lit. b). art. 316
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal alin. (9) şi art. 316 alin. (II) lit. h);

abrogă art. 270 alin. (4) lit. c)

52 modificări prin L. nr. 179/2019 M. Of. nr. 829/11 oct 2019 modifică art. 7 pct. 15
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, 
precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal

53 modificări prin L. nr. 185/2019 M. Of. nr. 848/18 oct. 2019 modifică art. 456 alin. (!) lit. s). art. 464
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal alin. (1) lit. s) şi art. 469 alin. (I) lit. c) 
şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr.
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu 
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 
motive etnice

54 modificări prin L. nr. 263/2019 M. Of. nr. 1054/30 dec. 2019 modifică art. 146 alin. (8). art. 168 alin. (8)
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi anexa nr. 1 titlul Vili nr. crt. 10-12;

abrogă art. 146 alin. (5_l)-(5_5), art. 168 
alin. (5 1)

55 modificări prin O.U.G. nr. 89/2019 M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019 modifică art. 343 alin. (5) şi anexa nr. 1 de
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 51_1 alin. (1) şi la titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale 
{4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 
privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte 
normative

se modificări prin O.U.G. nr. 1/2020 M. Of. nr. 11/9 ian. 2020 modifică art. 342 alin. (1) şi (2) începând
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi cu anul 2020. 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative
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57 modificări prin O.G. nr. 6/2020 M. Of. nr. 72/31 ian. 2020
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare

modifica art. 13 alin. (2) lit. j), art. 40 6, 
art. 267 alin. (2) şi (3), art 294 alin. (2) lit.
a), art. 324 alin. (4) şi (5), art. 325 alin. (2); 
introduce lit. f) şi g) la art. 13 alin. (}), pct. 

4_1 la art. 40_1, pct. 11-13 la art. 40_î, 
art. 40_7-40_10, art. 270_1, alin. (9) - (11) 
la art. 275, alin. (2_1) la art. 294, alin. (6) 
şi (7) la art. 321, alin. (1_1) la art. 325; 
abroga art. 337 alin. (2) Ut. f) şi g); 

suspendă aplicarea art. 324 alin. (4)-(6) 
până la data de 31 dec. 2022

50 modificări prin O.U.G. nr. 29/2020 M. Of. nr. 230/21 mar. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri economice şi 
fiscal-bugetare

în anul 2020. termenul de 31 martie 
inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 
467 alin. (!) şi la art. 472 alin. (I) din se 
prorogă până la data de 30 iunie inclusiv; 
în anul 2020, termenul de 31 martie 
inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 
467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2), pentru 
acordarea bonificaţiei stabilite de consiliul 
local, se prorogă până la data de 30 iunie 
inclusiv.

59 modificări prin L. nr. 32/2020 M. Of. nr. 271/1 apr. 2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export- 
Jmport a României EXIMBANK - S.A., precum şi a Ordonanţei 
Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

modifică art. 25 alin. (4_1);
introduce pct. 48 la art. 7 şi lit. I) la art. 13
alin. (2)

eo modificări prin O.U.G. nr. 48/2020 M. Of. nr. 319/16 apr. 2020 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiar-fiscale

modifică art. 437;
introduce alin. (I_5) la art. 56, lit. u) la 

art. 76 alin. (4), lit. u) la art. 142;

ei modificări prin O.U.G. nr. 69/2020 M. Of. nr. 393/14 mai 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea 
unor măsuri fiscale

modifică art. 121, art. 151 alin. (22) - (24), 
art. 168 alin. (5), art. 174 alin. (22), art. 
316 alin. (9);
introduce lit. f_ l) la art. 153 alin. (1). art. 
1 5 7 alin. (1_1) şi (12') la art. 168, alin. 
(23) şi (24) la art.. 174; 
abrogă art. 151 alin. (26)

62 completat prin O.U.G. nr. 70/2020 M. Of. nr. 394/14 mai 2020 introduce alin. (11) la art. 25
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor 
acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 179/2020 M. Of. nr. 755/19 aug. 2020 
completări prin

63 modificări prin L. nr. 68/2020 M. Of. nr. 443/26 mai 2020 modifică art. 456 alin. (1) lit. h)
Lege pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal
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Lege pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

64 completat prin L. nr. 104/2020 M. Of. nr. 588/6 iul. 2020 introduce lit. e) la art. 60 pct. I

65 completat prin L. nr. 131/2020 M. Of. nr. 623/15 iul. 2020 introduce lit. d) la art. 270 alin. (8)
Lege pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr.
217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

66 modificări prin L. nr. 153/2020 M. Of. nr. 659/24 iul. 2020 modifică art. 118 alin. (2) lit.b):
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 introduce lit. t) la art. 25 alin. (4), alin.

privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr. (j 6) şi (l 7) la art. 56, alin (1 î) la art.
170/2016 privind impozitul specific unor activităţi î  ^3 ~ ' ~

abrogă art. 53 alin. (3)

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

modifică art. 137 alin. (1) lit. b); 
introduce pct. 6 fa art. 60, lit.j) la art. 122 

alin. (4), Ut. d) la art. 319 alin. (10), alin. 
(1 1) la art. 321

68 completat prin O.U.G. nr. 181/2020 M. Of. nr. 988/26 oct. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru prorogarea unor termene

introduce alin. (4_2) la art. 68, lit. v) la art. 
76 alin. (4) şi Ut. vj la art. 142

es modificări prin L. nr. 230/2020 M. Of. nr. 1030/4 nov. 2020
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 456 alin. (4) şi art. 464 alin. 
(4) la data de 1 ianuarie 2021

70 modificări prin L. nr. 239/2020 M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 25 alin. (3) lit.b) pct. 2 şi alin. 
(9), art. 28 alin. (3) lit. h) şi i), art. 62 lit. 
o j ) ,  art. 68 alin. (4_1); 
introduce pct. 2_l la art. 25 alin. (3) lit. b), 
lit. i l )  şi i_2) la ari. 25 alin. (4), lit. v) la 
art. 76 alin. (4)

71 modificări prin L. nr. 241/2020 M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020 modifică art. 459 alin. (1)
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

72 modificări prin L. nr. 248/2020 M. Of. nr. 1079/13 nov. 2020 modifică art. 291 alin. (3) Ut. c) pct. 3
Lege pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

73 rectificare M. Of. nr. 1101/18 nov. 2020
RECTIFICARE

rectifică articolul unic pct. 8 din L. nr. 
239/2020 (referitor la completarea art. 76 
alin. (4) cu lit. x), în loc de lit. v))
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74 modificări prin L

75 modificări prin L

Consiliul Legislaţii

Lege pentru completarea art. 1 alin. (2) al Legii nr. 491/2003 
privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele 
stupului şi pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal

. nr. 258/2020 M. Of. nr. 1110/20 nov. 2020 modifică art. Î03 alin. (1) Iii. a)

. nr. 262/2020 M. Of. nr. 1112/20 nov. 2020 modifică ari. 25 alin. (4) Ut. i) şi art. 56
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 alin. (1 _I); 
privind Codul fiscal introduce alin. (1 J )  la art. 22
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• 76 modificări prin L.

Consiliu/  Legislativ

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Coduf fiscal

nr. 296/2020 M. Of. nr. 1269/21 dec. 2020

20 iulie 2021

modifica art. 7pct. ÎS. pct 26 Ui. d). pct. 37 
şi 40, art. 12 lii.lt). ii. mi şi s). art. 13 alin
(1) lit. c). art. 14 lit. a), art. 22 alin. (2), (4) 
şi (5), art. 25 alin. (4) lit. q), art. 26 alin.
(1) partea dispozitivă a lit.c), art. 35, art.
39 alin. (6), art. 40_6 alin. (6), art. 43 alin.
(5) lit.a), art. 53 alin. (2) lit. b), art. 54, art. 
59 alin. (2), art. 60 pct. 6, art. 66, art. 68 
alin. (2) lit. c), art. 76 alin. (2) lit. p). prima 
teză a alin. (3). alin. (4) lit. a), (I) şi (u), art. 
78 alin. (1), (2) lit. a), pct. ii), alin. (4) şi
(5), art. 83 alin. (3) - (5), art. 84 alin. (II), 
art. 85 alin. (I) - (4) şi (6). ari. 87, art. 89 
alin. (2), art. 92, art. 94 alin. (3), art. 96 
alin. (3) lit. b) şi c) şi alin. (4), art. 106 alin.
(6), art. 107 alin. (3), (5), (8) şi (9), art. 108 
alin. (2), art. 114 alin. (2) lit. I), art. 115 
alin. (2), art. 116 alin. (2) lit. b) şi alin. (3), 
art. 118 alin. (2) partea introductivă şi lit.
b). art. 119 alin. (I), art. 120 alin. (6), art.
122 alin. (4) lit. a), art. 123 alin. (1) şi (3), 
art. 125 alin. (1) lit. b) şi alin. (4). art. 131 
alin. (3) lit. b), art. 132 alin. (2), art. I35_l, 
art. 138_1 alin. (I), art. 139 alin. (i) lit. i), 
art. 140 alin. (2), art. 142 lit. b) şi u), art. 
146 alin. (2_1) şi alin. (9), art. 147 alin.
(3), titlurile secţiunii a 5-a şi a 6-a a cap. II 
al titlului V, art. 151 alin. (12), art. 154 
alin. (1) lit. a), b), d) şi r), art. 154 alin. (2), 
art. 155 alin. (2), art. 157 alin. (1) lit. k), 
art. 168 alin. (7) şi (7_1), art. 169 alin. (3) 
şi (3_2'), art. 170 alin. (2) lit. e), art. 174 
alin. (10), art. 183, art. 220_4 alin. (1) lit. 
g), art. 220_7 alin. (2), art. 223 alin. (1) lit. 
j) şi o), alin. (2) partea introductivă, b), e) 
şi g). art. 224 alin. (9), art. 227 alin. (I), 
art. 228 lit. a) şi b), art. 229 alin. (1) lit. c). 
art. 230 alin. (2) şi alin. (5) Ut. e) şi J), art.
23i  alin. (1), art. 270 alin. (3) Ut. b) şi alin.
(7), art. 282 alin. (3) Ut. a), art. 291 alin.
(3) lit. c) pct. 3. art. 295 alin. (1) Ut. a) pct.
1 - 5, art. 297 alin. (7) lit. b), art. 301 alin.
(2), art. 303 alin. (3) - (5). art. 326 alin. (4), 
art. 331 alin. (2) Ut. e) pct. I şi 2, şi alin.
(6), art. 336 pct. 9 şi 18, art. 343 alin. (5), 
art. 346 alin. (3), art. 348 alin. (8), art. 356 
alin. (2), ari. 357, art. 358 alin. (5), art.
359 alin. (1), art. 362 alin. (4) şi (5), ari.
367 alin. (2), art. 401 alin. (2) Ut. b) şi 
alin. (6), art. 402 alin. (5), art. 405 alin. (1), 
art. 412 alin. (9), art. 414 denumirea 
marginală, aii. 415 denumirea marginală, 
modifică şi completează anexa nr. 1 la titlul 
VIII, art. 453 Ut. b), art. 456 alin. (1) Ui. h) 
şi s), art. 458 alin. (1) lit. a) şi c), art. 459 
alin. (3), art. 460 alin. (5) Ut. d) şi alin. (6),
(8) şi (9), art. 461 alin. (6) şi (9), art. 462 
alin. (2), art. 464 alin. (2) Ut. g), art. 466 
alin. (6), art. 467 alin. (2), art. 469 alin. (1) 
lit.i), art. 471 alin. (3), art. 488, art. 489 
alin. (1), art. 491 alin. (2), art. 493 alin. (8); 
introduce art. 8_1, alin. (10_1) ia art. 22. 

alin. (2_1)  şi alin. (12) şi (13) la art. 25, Ut. 
f_I) la art. 25 alin. (4), alin. (4) şi (5) la 
ari. 29, alin. (2_1) la art. 31, cap. 1V_1
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cuprinzând ari. 42_1- 42_11, alin. (5) - (7) 
la art. 45. lit. n) la art. 53 alin. (I) alin. 
(2_1) la art. 59, lit. k_l) şi k_2) la art. 68 
alin. (7). alin. (7_1) la art. 68, art.68_2, lit. 
1_1) la art. 76 alin. (4). lit. w) şi y) la art.
76 alin. (4), alin. (2_1) la art. 78, alin.
(2 _ î) şi (2_2) la art. 82, alin. (2_1) la art.
83, alin. (3_I) la art. 84, alin. (4_î) - (4_9) 
la art. 85, lit. a _ l) la art. 93 alin. (21, alin.
(3) şi (4) la art. 100, nr. crt. 15 la art. 105 
alin. (2), Ut. a_4 la art. 114 alin. (2), 
lit.k_I) şi n) la art. 114 alin. (2), alin. (1_2) 
la art. 115, alin. (3_2) şi (3_3) la art. 116, 
alin. (9) la art. 120, alin. (1_2) şi (8) (a art. 
123. alin. (3_1) la art. 130. alin. (15_2) - 
(15jS ) şi alin. (20) la art. 133. art. 135_2, 
art. 1391, pct. 7 la art. 142 lit. ş), lit. w) - 
z) la art. 142, alin. (9_2) şi (12) la art. 146, 
alin. (1 _J) şi (3_2) la art. 147, art. 147_l, 
alin. (7_ l)şi (19_1) la art. 151, art. 157_2, 
alin. (2_1) şi (11) la art. 168, alin. (I_ l) la 
art. 169, art. 169_1, alin. (7_1), (10 1) şi 
(18_1) la art. 174, alin. (2_I) la art. 220_6, 
alin. (1 _1) la an. 220_7, Ut. c_l) la art.
224 alin. (4), alin. (2) la art. 228, alin. (8) 
la art. 230, alin. (1_1) la art. 270, lit. f) la 
art. 287, alin. (6 1) şi (6_2) la art. 316, 
alin. (4_J) la art. 326, Ut. I) la art. 331 alin.
(2), alin. (6_1) la art. 340, lit. e) la art. 345 
alin. (2), lit. vj la art. 456 alin. (1), alin. 
(6_1) la art. 456, alin. (12_l) la art. 461, 
alin. (4_1) la art. 462, alin. (7) la art. 464, 
alin. (9_1) la art. 466, alin. (4_1) la art.
467, alin. (7) la art. 469. alin. (8) la art.
471, alin. (1 _1) la art. 491. art. 495J2; 
abrogă art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 2_1, art. 
51 alin. (2) şi (3), art. 85 alin. (8_1), art.
86, art. 123 alin. (l_l), art. 169 alin. (3_l), 
art. 174 alin. (12) - (14), art. 223 alin. (2) 
lit. c) şi h), art. 494 alin. 10 lit.c) şi alin.
(11); în cuprinsul titlului IV — „Impozitul 
pe venit" şi al titlului V ■— „ Contribuţii 
sociale obligatorii '’ din Legea nr.
227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau în alte acte normative, 
termenul de: 15 martie, inclusiv, pentru 
depunerea declaraţiei unice privind 
impozitul pe venit şi contribuţii sociale 
datorate de persoane fizice, precum şi 
termenul de plată al impozitului pe venit şi 
al contribuţiilor sociale obligatorii, 
datorate de persoanele fizice, se înlocuieşte 
cu termenul de; 25 mai, inclusiv ¡Termenul 
de: 15 martie, inclusiv, prevăzut pentru 
depunerea formularului 230 „ Cerere 
privind destinaţia sumei reprezentând până 
la 3,5% din impozitul anual datorat" la art.
123 alin. (4) şi art. 123 1 din titlul IV  — 
„Impozitulpe venit'’ ai Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi în alte 
acte normative, se înlocuieşte cu termenul 
de: 25 mai, inclusiv, 
în cuprinsul titlului IV — „Impozitulpe 
venit ” la art. 62 lit p), art. 91 Ut. d), art 93
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alin. (2) lit a), art. 94 denumire articol şi 
alin. (6j, art. 96 denumire articol şi alin. 
(]), art. 98 şi art. 119 alin. (1) se 
înlocuieşte sintagma „aur financiar" cu 
„aur de investiţii

77 modificări prin O.U.G. nr. 226/2020 M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020 modifică art. 318 alin. (1) şi art. 326 alin.
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi (4) lit. d) 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

7b modificări prin O.U.G. nr. 13/2021 M. Of. nr. 197/26 feb. 2021 modifica art. 25 alin. (4) lit. f_ l), an. 76 
Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (4) Iii. a), art. 78 alin. (1), art. 78 alin. 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. (2 1) Ut. b), art. î 07 alin. (5), art. 142 lit.

b), art. 146 alin. (2_1), art. ¡68 alin. (2_1), 
art. 220_6 alin. (2_1), art. 282 alin. (3) lit.
b), art. 282 alin. (4) lit. c) şi d), art. 282 
alin. (5), art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3, art. 
324 alin. (12), alin. (14) partea 
introductiva şi alin. (16); 
introduce alin. (15_7) la art. 133
Notă: Prevederile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 
din Legea nr. 227 2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel 
cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, intră în vigoare la data de I martie 
2021 şi se aplică până la intrarea în vigoare a 
art. ! pct. 160 din Legea nr. 296/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227 2015 
privind Codul fisca l cu modificările şi 
completările ulterioare.

Notă: a) prevederile art. I pct. 2 şi 7-10 se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă; b) prevederile art. I pct. 11-13 şi 15-17 
intră în vigoare la data de 1 martie 2021; c) Prevederile art. II pct. 14- 18 intră în vigoare la 30 de zile de la data 
publicării prezentei ordonanţe de urgenţă; Prevederile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, intră în vigoare la data de 1 martie 2021 şi se aplică până la intrarea în vigoare a art. I pct. 160 din Legea 
nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.

79 modificări prin O.U.G. nr. 19/2021 M. Of. nr. 315/29 mar. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscale, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul fiscal

modifică art. 286 alin. (1) lit. c). art. 297 
alin. (3), art. 303 alin. (5), art. 325 alin. (2); 
introduce alin. (1_3) la art. 123, alin.
(1_2) la art. 325, alin. (2_1) la art. 325; 
suspendă, începând cu data de 1 aprilie 
2021 şi până la data de 31 decembrie 2021 
inclusiv, aplicarea prevederilor art. 25 alin.
(4) Ut. i_l) şi i_2), art. 76 alin. (4) lit. x) şi 
art. 142 lit. z)
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so modificări prin O.U.G. nr. 59/2021 M. Of. nr. 630/28 iun. 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 266 alin. (1) pct. 35. art. 268 
alin. (9) lit. b). art. 275 alin. (2) - (6), art. 
293 alin. (!) lit. ci), art. 297 alin. (4) lit. c), 
art. 307 alin. (6), art. 3J4, art. 315, art. 316 
alin. (5), art. 319 alin. (5) lit. d), art. 319 
alin. (6) lit. b);
introduce pct. 36 la art. 266 alin. (1), alin. 
(15) şi (¡6) la art. 270, alin. (12) la art.
275, art. 278_1. alin. (11) la art. 282, art. 
292_1, lit. d l)  ia art. 293 alin. (1). art. 
315_2 - 3I5_4, lit. c) la art. 3Î6 alin. (6), 
art. 321 _ î:
abrogă art. 275 alin. (7) şi (8), art. 278 

alin. (8) - (12)

01 completat prin L. nr. 196/2021 M. Of. nr. 693/13 iui. 2021 introduce lit. I) la art. 291 alin. (3) la 6 luni
Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de la publicarea prezentei legi în Monitorul 
de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru Oficial al României, Partea I.
modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind 
eficienţa energetică şi pentru completarea alin. (3) al art. 291 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
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EVENIMENTE SUFERITE de a c tu l...

L. nr. 248/2015 M. Of. nr. 813/2 nov. 2015

Lege privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii 
defavorizate

1 republicare cu M. Of. nr. 627/25 iun. 2021
renumerotare [_ege privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a 

copiilor provenind din familii defavorizate
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EVENIMENTE SUFERITE de a c tu l... 

L. nr. 1/2011 M. Of. nr. 18/10 ian. 2011

Legea educaţiei naţionale
în perioada 2019-2021 nu se aplică prevederile art. 8. (O.U.G. nr. 114/2018 - M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018)

1 promulgată prin D. nr. 3/2011 M. Of. nr. 18/10 ian. 2011
Decret pentru promulgarea Legii educaţiei naţionale

2 modificări prin L. nr. 166/2011 M. Of. nr. 709/7 oct. 2011
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

modifica ari. 247 Ut. f), art. 250 lit. h); 
introduce lit. d_î) la art. 247

3 modificări prin L. nr. 283/2011 M. Of. nr. 887/14 dec. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor 
măsuri financiare în domeniul bugetar

prorogă termenul de ia art. 361 alin. (3) lit. 
g) până la 1 ianuarie 2013; 
până ia 31 dec. 2012 nu se acordă 
cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin.

(6J:până la începutul anului şcolar 20]2-2013 
nu sc acordă finanţarea de bază prevăzută 
ia art. 10Î alin. (2)

4 modificări prin O.U.G. nr. 21/2012 M. Of. nr. 372/31 mai 2012 modifică art. 252 alin. (1) şi (2). art. 253, 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii art. 254 alin. (11), (13), (16), (17) şi (19); 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 introduce alin. (3) la art. 63, alin. (4_i) la

art. 158, alin. (5) la art. 160, alin. (1 _1) ia 
art. 162, alin. (9_1) la art. 193. alin. (11) la 
art. 193, alin. (5) şi (6) la art. 252, art. 
254_1, alin. (9) la art. 255, alin. (4 1 )  la 
art. 285, alin. (6) la art. 289

s 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

ia data de 1 febi-uarie 2014, modifică art. 
112 alin. (6), art. 120 alin. (2); 
introduce alin. (7) şi (8) la art. 112; 
abrogă art. 201 alin. (3)

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

e modificări prin O.U.G. nr. 84/2012 M. Of. nr. 845/13 dec. 2012
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea salariilor personalului 
din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene 
din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

aprobată prin L. nr. 36/2014 M. Of. nr. 255/8 apr. 2014

prorogă teimenulprevăzut la art. 361 alin.
(3) Ut. g) până ia data dc 1 ianuarie 2014

7 modificări prin O.U.G. nr. 92/2012 M. Of. nr. 864/19 dec. 2012
Ordonanţă de urgenţă privind luarea unor măsuri în domeniul 
învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte 
plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite 
executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

modifică art. 66, art. 85 alin. (2), art. 104 
alin. (2), art. 105 alin. (2) partea 
introductivă, art. 111 alin. (6), art. 167 
alin. (2), art. 172 alin. (1) Ut. a), art. 236 
alin. (2), art. 284 alin. (2), art. 288 alin.
(î), anexa;
introduce alin. (3_1) la art. 211, lit. b_l) 

ia art. 247, lit. c_l) ia art. 247, alin. (6) şi
(7) la art. 284, alin. (7) ia art. 289; 
abrogă art. 172 alin. (4), art. 215, art. 289 

alin. (2) şi (4), art. 301 alin. (5) lit. b); 
prorogă prevederile art. 9 alin. (2), art.
101 alin. (2), an. 27 alin. (6) şi art. 361 
alin. (3) lit. e) până la data de 31 
decembrie 2013
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Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

aprobată cu modificări prin L. nr. 87/2019 M. Of. nr. 345/6 mai 2019

8 modificări prin O.U.G. nr. 14/2013 M. Of. nr. 133/13 mar. 2013 modifică art. 263 alin. (10). anexa; 
introduce alin. (}()_]) la art. 263

9 modificări prin L. nr. 62/2013 M. Of. nr. 160/26 mar. 2013
Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

10 completat prin L. nr. 206/2013 M. Of. nr. 403/4 iul. 2013
Lege pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

modifică art. 96 alin. (3)

introduce alin. (6 l) la art. ¡12

i i modificări prin D.C.C. nr. 397/2013 M. Of. nr. 663/29 oct. 2013
Decizia nr. 397 din 1 octombrie 2013 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 284 alin. (7) şi art. 289 
alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

suspendă, pe o perioadă de 45 de zile, 
prevederile art. 284 alin. (7) şi art. 289 
alin. (7);

termenul se împlineşte la 13 dec. 2013, 
după care operează prevederile art. 147 
alin. (1) din Constituţie

12 admisă excepţie D.C.C. nr. 397/2013 M. Of. nr. 663/29 oct. 2013 art. 284 alin. (7) şi art. 289 alin. (7) 
de neconst. prin Decizia nr. 397 din 1 octombrie 2013 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 294 aiin. (7) şi art. 289 
alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

13 modificări prin O.U.G. nr. 117/2013 M. Of. nr. 843/30 dec. 2013 modifică art. 16 alin. (1) şi (2), art. 23. art.
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 24 alin. (I), art. 31 alin. (3), art. 32 alin. 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în ( j)  arţ j  j  a h n f j )  ş j (fy arl alm (]) 
domeniul învăţământului 'c) ^  f i  a n  J4 aUn (5) a n / 7 j

alin. (2), art. 76 alin. (2) lit. b), art. 76 alin.
(4), art. 84 alin. (1) şi (2), art. 85 alin. (2), 
art 102 alin. (2), art. 105 alin. (I). art. 
l î î  alin. (4), art. 136 alin. (1), art. 160 
alin. (1), (2) şi (3), art. 193 alin. (7) şi (9), 
art 197 lit. b), art. 205 alin. (2). art. 206 
alin. (2), art. 22! alin. (2), art. 253, art.
285 alin. (4), art. 296 alin. (2), art. 361 
alin. (3) lit. b), c) şi d); 
introduce alin. (9_1) - (9_3) la art. 44, 
alin. (3_I) la art. 71, alin. (5_1) - (5_4) la 
art. 104, Ut. I) la art. 105 alin. (2), alin. (7) 
la art. ¡12, alin. (7) la art. 284, alin. (7) la 
art. 289, alin. (3_1) la art. 301; 
abrogă art. 30 alin. (3), art. 125 alin.(l) lit.
b), art. 132 alin. (5), art. 160 alin. (4), art. 
193 alin. (10)

14 modificări prin L. nr. 1/2014 M. Of. nr. 24/13 ian. 2014 modifică art. 105 alin. (2) Ut f)
Lege pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

15 admisă excepţie D.C.C. nr. 106/2014 M. Of. nr. 238/3 apr. 2014 art. 253 alin. (1) Ut. a) şi b)
de neconst. prin Decizia nr. 106 din 27 februarie 2014 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
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ie modificări prin D.C.C. nr. 106/2014 M. Of. nr. 238/3 apr. 2014
Decizia nr. 106 din 27 februarie 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 253 aiin. (1) lit. a) şi b) 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

suspendă pentru o perioada de 45 zile 
dispoziţiile art. 253 alin. (1) lit. a) şi
b)(termenul se împlineşte la 18 mai 2014) 
după care operează dispoziţiile art. ¡47 
alin. (1) din Constituţie

17 modificări prin L. nr. 36/2014 M. Of. nr. 255/8 apr. 2014 aprobă O.U.G. nr. 84/2012
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul 
bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte 
normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

îs modificări prin O.U.G. nr. 16/2014 M. Of. nr. 266/10 apr. 2014 modifică art. 253;
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii introduce pct. 60 la anexă  
educaţiei naţionale nr. 1/2011

aprobată cu modificări prin L. nr. 112/2019 M. Of. nr. 460/7 iun. 2019
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îs modificări prin O.U.G. nr. 49/2014 M. Of. nr. 486/30 iun. 2014
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în 
domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea 
unor acte normative

modifica urî. 23 alin. (I) Ut. c) pct. (ii), ari.
30 alin. (2). art. 44 alin. (7). art. 44 alin.
(8), art. 57 alin. (4), art. 88. art. 89. art. 90 
alin. (2), art. 92 alin. (I), art. 94 alin. (2) 
Ut. f), art. 95 alin. (1) Ut. m), art. 96 alin.
(2), art. 96 alin. (3) şi (4), art. 96 alin. (8), 
art. ¡01 alin. (2), art. 106. art. 112 alin.
(4), art. 112 alin. (6). art. 1 ¡4, art. ¡22 
alin. (3), art. î 29 alin. (1). art. 140 alin.
(4). art. 173 alin. (1) şi (2). art. 211 alin.
(6). art. 213 alin. (4) şi (7). art. 214 alin.
(2), art. 227 alin. (!) Ut. a), art. 227 alin.
(3), art, 236 alin. (1) Ut. b) şi c), art. 236 
alin. (2), art. 238 alin. (!), art. 238 alin. (6) 
şi (7), art. 239 alin. (}), (2) şi (5), art. 240 
alin. (1), art. 247 Ut. b), c), d),f) şi k), art. 
248 alin. (I), art. 248 alin. (6), art. 254 
alin. (3), (4) şi (5). art. 254 alin. (8) Ut. a), 
art. 254 alin. (9). art. 254 alin. (¡0). art. 
254 alin. (11). (13). (¡4). (15). (16). (18) şi 
(19). art. 257 alin. (2) şi (3). art. 258 alin.
(1), (3). (4). (5) şi (7), art. 262 alin. (3) Ut. 
a), b), d), e) şi fi, art. 262 alin. (4). art. 284 
alin. (2), art. 284 alin. (6), art. 289 alin.
(6), art. 291, art. 303 alin. (4), art. 342 
alin. (4), anexa;
introduce alin. (2_1) la art. 9, alin. (3_1) şi 
(3_2) la art. 44. alin.(7^1) şi (7_2) la art. 
44, alin. (5_I) la art. 78. alin. (12) la art.
78, alin. (3) la art. 90. alin. (2J1) şi (2_2) 
la art. 92. alin. (2) la art. 93. Ut. x) şiy) la 
art. 94 alin. (2), alin. (2_1) la art. 96, alin. 
(4 1) şi (4_2) ta art. 96, Ut. i) la an. 111 
alin. (I), alin. (2_I) la art. H I, alin. (4_1) 
la art. 112, alin. (4) la art. 119, alin. (4) la 
art. 122, alin. (6) şi (7) la art. 138. alin.
(4_ î) şi (4J2) la art. 140, alin. (6_1) - (6 3) 
la art. ¡42, alin. (7_i) - (7_3) la art. 142, 
alin. (l_ î) la an. 164, Ut. c) la art. 171, 
alin. (5_1) la an. 173, alin. (7) la art. 173, 
alin. (2 J )  şi (2_2) la art. 207. alin. (4) şi
(5) la art. 227, alin. (1J .)  - (1_3) la art. 
238, alin. (1_1) la art. 248, alin. (7) la an. 
252, alin. (8) la art. 254, alin. (9_1) - (9_J) 
la art. 254, alin. (10_1) la art. 254, alin.
(19_1) la art. 254, alin. (8) la art. 258, Ut.
d) la art. 262 alin. (1), alin. (5) şi (6) la art. 
262, alin. (2_1) la art. 284 , alin. (8) la art. 
284, alin. (17) şi (18) la art. 304, alin. (5) 
la art. 342, alin. (2) şi (3) la art. 352; 
abrogă art. 96 alin. (7) Ut. e), art. 247 lit.

20 rectificare M. Of. nr. 662/9 sep. 2014 rectifică art. 4_I alin. (4)
RECTIFICARE

21 modificări prin O.U.G. nr. 83/2014 M. Of. nr. 925/18 dec. 2014
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice

aprobată cu modificări şi L. nr. 71/2015 M. Of. nr. 233/6 apr. 2015 
completări prin

prexedenle art. 9 alin. (2), art. ¡01 alin.
(2) şi ale art. 361 alin. (3) Ut. e) şi Ut. g) se 
prorogă până la 31 decembrie 2016; 
cupoanele prevăzute la art. 27 alin. (6) nu 
se acordă până la 31 decembrie 2016
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Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii art. 33 alin. (6), art. 76 alin. (1), art. 76
educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi modificarea a/in n \  94 alin P) lit d) art ~>~>3
Ordonanţei *  urgenţi a Guvernului nr. 75/2005 privind T' ă  v L  l M a l L  4)

22 modificări prin O.U.G. nr. 94/2014 M. Of. nr. 968/30 dec. 2014 modifică art. 24 alin. (3), art. 31 alin. (7),

asigurarea calităţii educaţiei

introduce alin. (4) ia art. 25, alin. (5_1)- 
(5_6) la art. 33, alin. (7_1) ia art. 33, alin. 
(7_î) şi (7J2) la ari. 168, alin. (3_1) la art. 
217, alin. (4_1) la art. 300, alin. (7) la art. 
362;

abrogă art. 24 alin. (2), art. 33 alin. (8) şi
(9)

23 admisă excepţie D.C.C. nr. 669/2014 M. Of. nr. 59/23 ian. 2015 art. 18 alin. (2) teza întâti
de neconst. prin Decizia nr. 669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepţia 

de neconstituţionaiitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (2) din 
Legea învăţământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) şi (2) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a dispoziţiilor 
art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale

24 modificări prin D.C.C. nr. 669/2014 M. Of. nr. 59/23 ian. 2015
Decizia nr. 669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionaiitate a dispoziţiilor ari. 9 alin. (1) şi (2) din 
Legea învăţământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) şi (2) din 
Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a dispoziţiilor 
art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale

suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. 18 
alin. (2) teza întâi (termenulse împlineşte 
la 8 martie 2015) după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

25 modificări prin L. nr. 95/2015 M. Of. nr. 304/5 mai 2015 modifică art. 96 alin. (2) lit. d)
Lege privind modificarea art. 96 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011

26 modificări prin L. nr. 118/2015 M. Of. nr. 361/26 mai 2015 modifică art. 151
Lege privind modificarea art. 151 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

27 modificări prin L. nr. 153/2015 M. Of. nr. 445/22 iun. 2015 modifică art. ¡8 alin. (2)
Lege pentru modificarea art. 18 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011

28 completat prin O.U.G. n r 41/2015 M. Of. nr. 733/30 sep. 2015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

aprobată cu modificări şi L. nr. 112/2016 M. Of. nr. 408/30 mai 2016 
completări prin

introduce alin.( 1 _1) ia art. 286, alin. (8) la 
art. 362

29 modificări prin L. nr. 6/2016 M. Of. nr. 41/19 ian. 2016
Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

introduce alin. (1_1) şi (1_2) la art. 12, 
secţiunea a I2_l-a cu art. 47_ i-  47f j  ia 
titlul î l  capitolul II
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30 modificări prin O.U.G. nr. 4/2016 M. Of. nr. 182/10 mar. 2016 introduce ari. 1 4 6 J;
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii abroga art. 324 lit. c) ş i d) 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

aprobată cu modificări şi L. nr. 139/2019 M. Of. nr. 592/18 iul. 2019 
completări prin

31 completat prin L. nr. 118/2016 M. Of. nr. 419/3 iun. 2016 introduce alin. (2 I) la art. 31
Lege pentru completarea art. 31 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011

32 modificări prin L. nr. 140/2016 M. Of. nr. 529/14 iul. 2016 modifică art. 277
Lege pentru modificarea art. 277 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011

33 modificări prin L. nr. 141/2016 M. Of. nr. 529/14 iul. 2016 modifică art. 63 alin. (3);
Lege pentru modificarea şi completarea art. 63 din Legea introduce alin. (3_1) la art. 63
educaţiei naţionale nr. 1/2011

34 completat prin O.U.G. nr. 69/2016 M. Of. nr. 824/19 oct. 2016 introduce alin. (3J> şi (3_3) la art. 84
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 84 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor 
de transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru 
abrogarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 
privind reglementarea unor măsuri bugetare

aprobată cu modificări prin L. nr. 197/2017 M. Of. nr. 778/2 oct. 2017

35 modificări prin O.U.G. nr. 81/2016 M. Of. nr. 943/23 nov. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

aprobată cu modificări şi L. nr. 82/2018 M. Of. nr. 299/3 apr. 2018 
completări prin

modifică art. 25 alin. (4), art. 32 alin. (5), 
art. 33 alin. (2), (5), (7) şi (7_1), art. 33 
alin. (6);
introduce alin. (9) la art. 12. alin. (1_D la 
art. 19. alin. (5) şi (6) la art. 25. alin. (6_1) 
la art. 33, art. 33_î, 33_2. Ut. e_l)-e_3) la 
art. 63 alin. (1), alin. (5_I) şi (5J2) la art. 
65, alin. (6) la art. 68. alin. (5)-(7) la art.
76, alin. (4) la art. 90, Ut. a_l). b_l) şi c_l) 
la art. 96 alin. (2), art. 96_l, art. 96 2, 
alin. (3) la art. 102, alin. (2 J ), (3_l) şi 
(19_2) la art. 254, alin. (2_1) la art. 257 şi 
Ut. h) la art. 361 alin. (3); 
abrogă art. 33 alin. (5_l)-(5_6)

se modificări prin O.U.G. nr. 96/2016 M. Of. nr. 1009/15 dec. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniile educaţiei, cercetări», formării 
profesionale şi sănătăţii

modifică art. 49 alin. (1), (2) şi (4), art. 150 
alin. (1) şi (6), art. 166 alin. (2), art. 219 
alin. (1) lit. a), art. 221 alin. (2), art. 241 
alin. (4), art. 242 alin. (7), art. 254 alin.
(14), art. 257 alin. (2). art. 258 alin. (1) şi
(3) , art. 301 alin. (5), art. 340 alin. (2), art. 
361 alin. (3) lit. b)~d) şi art. 361 alin. (5); 
introduce alin. (7) la art. 150, alin. (l_ l)  
la art. 192, alin. (6) la art. 294 şi art.
340J :
abrogă art. 241 alin. (5)

37 modificări prin O.U.G. nr. 99/2016 M. Of. nr. 1035/22 dec. 2016 Termenele prevăzute la art. 361 alin. (3) lit.
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru salarizarea e) şi g) se prorogă până la data de 1 martie

personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor 2017. 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

aprobată prin L. nr. 152/2017 M. Of. nr. 487/27 iun. 2017
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38 completat prin O.U.G. nr. 2/2017 M. Of. nr. 16/6 ian. 2017 introduce alin. (2_1) la art. 205 şi alin.
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, (9_1) şi (9_2) la art. 223 
precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 137/2017 M. Of. nr. 444/14 iun. 2017

39 modificări prin O.U.G. nr. 9/2017 M. Of. nr. 79/30 ian. 2017 prorogă termenele prevăzute la art. 36J
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare in anul alin. (3) Ut. e) şi g) până la data de 1 
2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi ianuarie 7018
completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 115/2017 M. Of. nr. 403/29 mai 2017 
completări prin

40 modificări prin L. nr. 11/2017 M. Of. nr. 163/6 mar. 2017 modifică art. 262 alin. (4)
Lege pentru modificarea alin. (4) al art. 262 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

41 completat prin L. nr. 56/2017 M. Of. nr. 253/12 apr. 2017 introduce l i t .b j ) la art. 352 alin. (1)
Lege pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

42 modificări prin L. nr. 70/2017 M. Of. nr. 273/19 apr. 2017 introduce alin. (6_1) - (6_5) la art. 174;
Lege pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea abrogă art. 174 alin. (6) 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

43 completat prin L. nr. 90/2017 M. Of. nr. 312/2 mai 2017 introduce alin. (8_l) la art. 12
Lege pentru completarea art. 12 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011

44 modificări prin L. nr. 137/2017 M. Of. nr. 444/14 iun. 2017 modifică art. 223 alin. (9_l)
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative

45 completat prin L. nr. 188/2017 M. Of. nr. 593/25 iul. 2017 introduce alin.(4_l) la art. 61, alin.(2_l) la
Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 art. 119, alin. (6 1) la art.222, lit. a l) la

art. 231

46 modificări prin L. nr. 197/2017 M. Of. nr. 778/2 oct. 2017 introduce alin. (3_l)-(3_4) la art. 84
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 şi a art. 45 din Legea serviciilor de 
transport public local nr. 92/2007, precum şi pentru abrogarea 
art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind 
reglementarea unor măsuri bugetare

47 modificări prin L. nr. 211/2017 M. Of. nr. 885/10 nov. 2017 modifică art. 111 alin. (5);
Lege pentru modificarea şi completarea art. T11 din Legea introduce alin. (5_1) la art. 111 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

4s modificări prin O.U.G. nr. 90/2017 M. Of. nr. 973J7,dec. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative «şi prorogarea 
unor termene

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

prorogă până la data de 31 decembrie 
2018 termenele prevăzute la art. 361 alin.
(3) lit. c) şi g)
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Lege pentru modificarea art. 84 alin. (1) şi (4) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

49 modificări prin [_. nr. 71/2018 M. Of. nr. 245/20 mar. 2018 modifica art. 84 alin. (1) şi (4/

5D modificări prin L. nr. 82/2018 M. Of. nr. 299/3 apr. 2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

modifică art. 19 alin. (1 _1), art. 25 alin.
(4). (5) şi (6). ari. 32 alin. (5), art. 33 alin.
(2). (5), (6) şi (7_1), art. 33_l, art. 33_2 
alin. (2) şi (3), art. 63 alin. (I) Hi. e_I) şi 
e_3), art. 65 alin. (5__1). ari. 68 alin. (6), 
art. 76 alin. (5), art. 102 alin. (3) lit. a), art. 
254 alin. (2_î);
introduce lit. e) la art. 96 alin. (2); 
abrogă ari. 33 alin. (6_l), art. 76 alin. (6) 
şi (7), ari. 90 alin. (4), art. 96 alin. (2) Ut.
¿7_/), b_î) şi c_î), art. 96_Î, art. 96_2. art.
254 alin. (3_I) şi (19_2), art. 257 alin. 
<2_I), art. 361 alin. (3) Ut. h)

51 modificări prin O.U.G. nr. 48/2018 M. Of. nr. 499/18 iun. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind drepturile elevilor şcolarizaţi în 
unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a 
reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei

modifică ari. 9 alin. (2), art. 19 alin. (3), 
art. 61 alin. (!) şi alin. (4_1). art. 95 alin.
(I) Ut. o), art. 131 alin. (1), art. 193 alin.
(5). art. 224 şi pct. 4 din anexă;

introduce alin. (3) - (7) la art. 22, aii.
22_1 - 22_4, alin. (2_î) la art. 61, alin.
( I I )  şi (1_2) la art. 129, art. 131_1 şi pct.
51 1 la anexă;

abrogă art. 95 alin. (1) Ut. j)  şi pct. 52 din 
anexă

52 modificări prin D.C.C. nr. 307/2018 M. Of. nr. 579/9 iul. 2018
Decizia nr. 307 din 8 mai 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) şi art. 109 
alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare 
şi ale art. 37 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
art. 3 7 alin. (3) (termenul se împlineşte la
23 august 2018) după care operează 
pre\'ederile art. 147 din Constituţie

53 admisă excepţie D.C.C. nr. 307/2018 M. Of. nr. 579/9 iui. 2018 art. 37 alin. (3)
de neconst. prin Decizia nr. 307 din 8 mai 2018 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2) şi art. 109 
alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare 
şi ale art. 37 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

modifică art. 9 alin. (2), (4) şi (5), art. 27 
alin. (1), (3) şi (4), art. 45 alin. (17), art. 
101 alin. (2), art. 104 alin. (2). (3). (4) şi 
(S_2);
introduce alin. (4_1) la art. 27, alin. (2_1) 

şi alin. (7) la art. 104
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54 modificări prin L. nr. 201/2018 M. Of. nr. 661/30 iul. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul educaţiei



Ordonanţă privind modificarea şi completarea unor acte 
normative In domeniul educaţiei

ss modificări prin O.G. nr. 9/2018 M. Of. nr. 744/28 aug. 2018 modifică art. 9 alin. (2), art. 27 alin. (2), 
art. 99 alin. (1), art. 101 alin. (2), art. 158 
alin. (4) şi (4_1), art. 201 alin. (1) şi (5). 
art. 207 alin. (2) lit. a), art. 263 alin. (10) şi 
art. 361 alin. (3) lit. c); 
introduce alin. (2_2) la art. 9, alin. (3_1) la 
art. 19, alin. (2_1) la ari. 21, alin. (10) la 
art. 96, alin. (10) la art. 99, alin. (4_2) şi 
(4_3) la art. 158. alin. (I_1) la art. 201, lit. 
e_I) la art. 216 alin. (2). alin. (7'_!) la art. 
263, alin. {5_1)  la art. 294 şi art. 294 1

se modificări prin O.U.G. nr. 87/2018 M. Of. nr. 833/28 sep. 2018 introduce alin. (6_1) la art. 263;
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii abrogă art. 263 alin. (7_ î)  
educaţiei naţionale nr. 1/2011

aprobată cu completări prin L. nr. 19/2019 M. Of. nr. 28/10 ian. 2019

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

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

M. Of. nr. 354/8 mai 2019

prorogă termenul prevăzut la art. 361 alin. 
(3) lit. e) până la data de 31 decembrie 
2020.

5b modificări prin L. nr. 289/2018 M. Of. nr. 1028/3 dec. 2018 modißcä art. 11
Lege pentru modificarea art. 11 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011

ss completat prin L. nr. 19/2019 M. Of. nr. 28/10 ian. 2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

aprobă cu completări O.U.G. nr. 87/2018 şi 
introduce alin. (10) la art. 168

60 modificări prin L. nr. 38/2019 M. Of. nr. 53/21 ian. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

modifică art. 25 alin. (3) şi art. 82 alin. (1); 
introduce alin. (6_1) la art. 65 şi alin. (1_I) 
şi (1_2) la art. 82

ei modificări prin L. nr. 48/2019 M. Of. nr. 199/13 mar. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

modifică art. 63 alin. (2), art. 94 alin. (2) 
lit. v) şi art. 216 alin. (2) lit. j); 
introduce alin. (2_I)-(2_3) la art. 63

62 modificări prin L. nr. 56/2019 M. Of. nr. 252/2 apr. 2019
Lege pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

modifică art. 16 alin. (1) şi (2) şi art. 24 
alin. (1)

63 completat prin L  nr. 57/2019 M. Of. nr. 252/2 apr. 2019 introduce art. 31_1, art. 31 _2, alin. (2_1)
Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 la art. 45 şi pct. 29_1 la anexă

64 completat prin O.U.G. nr. 23/2019 M. Of. nr. 275/10 apr. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea 
unor termene

aprobată cu completări prin L. nr. 230/2019 M. Of. nr. 945/26 nov. 2019

introduce art. 93_1, alin. (9) şi (10) la art. 
112, art. 226J ;  
abrogă art. 253;
prorogă termenul prevăzut la art. 9 alin. 
(2J2) până la începutul anului şcolar 2021- 
2022
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Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 14/2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

65 modificări prin L. nr. 87/2019 M. Of. nr. 345/6 mai 2019 modifică art. 263 a/in. (10)

66 modificări prin L. nr. 102/2019 M. Of. nr. 363/10 mai 2019 modifică art. 99 alin. (1);
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei introduce alin. (3_1) - (3_3) hi art. 99
naţionale nr. 1/2011

67 modificări prin L. nr. 103/2019 M. Of. nr. 371/13 mai 2019 modifică art. 105 alin. (2) lit. e) şi h);
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei introduce alin. (4) la art. 105 şi alin. (2 J l )
naţionale nr. 1/2011 /a arţ ¡73

68 modificări prin L. nr. 104/2019 M. Of. nr. 392/20 mai 2019 modifică art. 223 alin. (2) şi alin. (7) îit.b);
Lege pentru modificarea şi completarea art. 223 din Legea introduce lit. d) la art. 223 alin. (6) şi alin. 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 f ] 4) _ (jfy  la art. 223

69 modificări prin l.  nr. 112/2019 M. Of. nr. 460/7 iun. 2019 modifică art. unicpct. I din O.U.G. nr.
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 16/2014 
nr. 16/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

70 modificări prin L. nr. 114/2019 M. Of. nr. 469/10 iun. 2019 modifică art. 262 alin. (4)
Lege pentru modificarea art. 262 afin. (4) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

71 modificări prin L. nr. 139/2019 M. Of. nr. 592/18 iul. 2019 modifică art. 1461;
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului introduce art. 146_2 
nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

72 admisă excepţie D.C.C. nr. 657/2019 M. Of. nr. 882/1 nov. 2019 sintagma "pe bază de abonament", 
de neconst. prin Decizia nr. 657 din 17 octombrie 2019 referitoare la excepţia cuprinsă în art. 84 alin. (3) 

de neconstituţionalitate a sintagmei "pe bază de abonament", 
cuprinsă în art. 84 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011

73 completat prin O.U.G. nr. 68/2019 M. Of. nr. 898/6 nov. 2019 introduce art. 99 1
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 77/2020 M. Of. nr. 493/10 iun. 2020

în cuprinsul actelor normative în vigoare următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează: a) 
"Ministerul Economiei", "Ministerul Energiei’ , "Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat", 
"Ministerul Turismului" cu "Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri"; b) "Ministerul Transporturilor' şi 
"Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale" cu "Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi 
Comunicaţiilor"; c) "Ministerul Mediului", "Ministerul Apelor şi Pădurilor"' cu "Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor"; d) "Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice" şi "Institutul Naţional de Administraţie" cu 
"Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei"; e) "Ministerul Educaţiei Naţionale", "Ministerul 
Cercetării şi Inovării" cu "Ministerul Educaţiei şi Cercetării"; f) "Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale" cu 
"Ministerul Culturii"; g) "Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale" cu "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale"; h) 
"Ministerul Românilor de Pretutindeni’ cu "Departamentul pentru Românii de Pretutindeni’ ; i) "Ministerul pentru 
Relaţia cu Parlamentul" cu "Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul" sau, după caz, cu "Departamentul 
pentru relaţia cu Moldova“; j) de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea 
Centrului Naţional de Politici şi Evaluare, în cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele expresii şi 
denumiri se înlocuiesc după cum urmează: sintagma "Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei’ cu sintagma "Centrul 
Naţional de Politici şi Evaluare" şi sintagma "Centrul Naţional pentru Evaluare şi Examinare" cu sintagma "Centrul 
Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie";
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74 modificări prin L. nr. 221/2019 M. Of. nr. 929/19 nov. 2019 modifica art. 66 alin. (1), aii. 205 alin. (5);
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei introduce alin. (1 _ l) la art. 7, alin. (4) la
naţionale nr. 1/2011 arţ şi a rţ 56_1; completează anexa

75 modificări prin O.U.G. nr. 79/2019 M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019 prorogă termenele prevăzute la art. 361
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul alin. (3) Ut. b), c) şi d)
educaţiei şi pentru prorogarea unor termene

76 completat prin O.U.G. nr. 84/2019 M. Of. nr. 1050/30 dec. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 201 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

aprobată cu modificări şi L. nr. 93/2021 M. Of. nr. 413/20 apr. 2021 
completări prin

introduce alin. (J_2) la art 201

77 modificări prin L. nr. 260/2019 M. Of. nr. 1051/30 dec. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

modifică art. 234 alin. (4) şi art 280 alin. 
fl), (3), (4). (5), (7) şi (8); ' 
introduce alin. (4_l) şi (4_2) la art. 234 şi 
alin. (3_J) la a fi. 280

7s completat prin O.U.G. nr. 3/2020 M. Of. nr. 36/20 ian. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 284 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

introduce alin. (1_1) - (î_4) la art. 284

79 modificări prin O.U.G. nr. 15/2020 M. Of. nr. 103/11 feb. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

modifică art. 84 alin. (3) şi (3_l); 
abrogă art. 84 alin. (3J2), (3_3) şi (3_4)

so rectificare
RECTIFICARE

M. Of. nr. 109/12 feb. 2020 rectifică art. 84 alin. (3) şi alin. (3_1)

si 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) Ia art. 94

82 modificări prin O.U.G. nr. 70/2020 M. Of. nr. 394/14 mai 2020
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor 
acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 179/2020 
completări prin

M. Of. nr. 755/19 aug. 2020

modifică art. 84 alin. (1), alin. (3) şi alin. 
(3_1), art. 105 alin. (2) Ut. e); 
inti-oditce alin. (3_5) la art. 84, Ut. e_l) la 

art. 105 alin. (2), alin. (7) la art. 111; 
abrogă art 84 alin. (2)

83 modificări prin O.U.G. nr. 79/2020 M. Of. nr. 437/25 mai 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

modifică art. 34, art. 36, art 150 alin. (2), 
art 177 alin. (3), art. 208 alin. (1), art. 285 
alin. (5), art. 291 alin. (2), art. 331 alin. (1); 
introduce alin. (8_1) la art. 44, alin. (7_4) 

la art. 142, art. 176^1, alin. (5) - (7) la art. 
177, alin. (2 1) la art. 199, Ut. n) la art 
249, alin. (4_2) la art. 285, alin.(ÎO_l) la 
art. 287
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84 modificări prin L. nr. 80/2020 M. Of. nr. 510/15 iun. 2020 modifică art. 131 alin. <î>. art. 286 alin. (1)
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei şi art. 287 alin. (9/;
naţionale nr. 1/2011 introduce Ut. k) /a art. 287 aţin. (2)

85 modificări prin L. nr. 83/2020 M. Of. nr. 520/17 iun. 2020 modifică art. 260 alin. (1) lit. d)
Lege pentru modificarea art. 260 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011

se modificări prin L. nr. 103/2020 M. Of. nr. 583/2 iul. 2020
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare 
a sistemului de învăţământ

suspendă aplicabilitatea art. 5 alin. (2) 
până la 1 sept. 2020

07 completat prin L. nr. 109/2020 M. Of. nr. 590/6 iul. 2020
Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

introduce alin. (2_1) la art. 70, lit. z) la art. 
94 alin. (2)

sa completat prin L. nr. 133/2020 M. Of. nr. 623/15 iul. 2020
Lege pentru completarea art. 83 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011

introduce alin. (i_ l) la art. 83

89 modificări prin L. nr. 184/2020 M. Of. nr. 762/20 aug. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

modifică art. 234 alin. (3); 
introduce art. 293 1

so modificări prin L. nr. 185/2020 M. Of, nr. 762/20 aug. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

modifică art. 63 alin. (1) lit. c), d), e) şi 
e_l), art. 63 alin. (21 lit. b), art. 63 alin. (3) 
şi (3__I), art. 262 alin. (I) lit. a) şi b), art. 
262 partea introductivă a alin. (3) şi alin. 
(4) şi art. 263 alin. (2); 
introduce alin. (l_ î)  la art. 23, lit. d l) la 
art. 63 alin. (1). alin. (4) la art. 63, lit. e) la 
art. 262 alin. (1), alin. (4_1) la art. 262 şi 
alin. (7) la art. 262

91 modificări prin L. nr. 186/2020 M. Of. nr. 762/20 aug. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea art. 58 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

modifică art. 58 alin. (1) şi (4); 
introduce alin. (5) - (10) la art.58

9z completat prin L. nr. 187/2020 M. Of. nr. 762/20 aug. 2020
Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

introduce art. 25_1 şi alin. (7) şi (8) la art. 
140

93 modificări prin O.U.G. nr. 141/2020 M. Of. nr. 767/21 aug. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri pentru 
buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru 
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

aprobată cu modificări prin L. nr. 87/2021 M. Of. nr. 403/16 apr. 2021

modifică art. 172 alin. (1) Ut. a); 
introduce alin. (4) la art. 66, alin. (1_1) la 

art. 241, alin. (4_1) la art. 242, alin. (5_1) 
la art. 242, alin. (6_I) la art. 242, alin.
(7_l) la art. 242

94 modificări prin O.U.G. nr. 171/2020 M. Of. nr. 950/15 oct. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea art. 
58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

modifică art. 58 alin. (1), (4), (5)-(9); 
introduce alin. (4_1) şi (9_l)-(9_4) la art. 
58
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95 modificări prin L. nr. 226/2020 M. Of. nr. 1018/2 nov. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

modifică art. 84 alin. (1);
introduce alin. (1 _1)-(1 _3) la art. 84 şi lit.
e) la art. 104 alin. (2);
abrogă art. 84 alin. (3), (3_J) şi (3_5) şi
art. 105 alin. (2) lit. e) şi e_l)

96 modificări prin O.U.G. nr. 226/2020 M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

modifică art. 27 alin. (6); 
termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. e) 
se prorogă până la data de 31 decembrie 
2021

97 modificări prin O.U.G. nr. 6/2021 M. Of. nr. 125/5 feb. 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

modifică art. 58 alin. (4_1), alin. (9_I) şi 
(9 J ):
introduce alin. (1_1) şi (1_2), alin. (4_2), 

alin. (8_1) şi alin. (11) la art. 58

90 modificări prin O.U.G. nr. 8/2021 M. Of. nr. 168/18 feb. 2021 modifică art. 123 alin. (2_1), art. 205 alin.
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, (2), art. 269;
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte abrogă art. 205 alin. (2 1) 
normative —

99 modificări prin O.U.G. nr. 22/2021 M. Of. nr. 335/1 apr. 2021 modifică art. 9 alin. (2), art. 158 alin. (2),
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii (4), (4_1), (4_3) şi (5), art. 223 alin. (8) şi 
educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a Ordonanţei de urgenţă a ¡̂ 4)
Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei in tm duce 3)  la art. 115. . alin. (4) la

art. 116, alin. (4_1) la art. 132, alin. (6) la 
art. 137. alin. (1_1) la art. 138, alin. (4) ş
(5) la art. 147, alin. (l_2) la art. 192, alin. 
(2_1) la art. 223, lit. e) la art. 223 alin. (6), 
alin. (17) la art. 223, lit.j_ l) la art. 287 
alin. (2)

100 modificări prin L. nr. 93/2021 M. Of. nr. 413/20 apr. 2021 modifică art. 201 alin. (1_2);
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului introduce alin. ( 1 3 )  - (1 _5) la art. 201 
nr. 84/2019 pentru completarea art. 201 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011

ioi modificări prin O.U.G. nr. 41/2021 M. Of. nr. 560/31 mai 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

modifică aii. 257 alin. (1), art. 260 alin. (I); 
introduce alin. (1 _1) Ia art. 257, alin.
(1_1) la art. 260, alin. (2_1) la art. 261. 
art. 261 _1;
abrogă art. 246 alin. (3)

102 modificări prin O.U.G. nr. 50/2021 M. Of. nr. 606/17 iun. 2021
Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011

modifică art. 84 alin. (1_3); 
introduce alin. (J_4) - (1_9) la art. 84; 
abrogă art. 104 alin. (2) lit. e)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul

L. nr. 272/2004 M. Of. nr. 557/23 iun. 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 (art. 94 alin. (3), art. 129)

1 republicare cu M. Of. nr. 159/5 mar. 2014
renumerotare |_ege privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

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

modifică la î ianuarie 2015 art, 64 alin. (î) 
şi (2)

3 modificări prin O.U.G. nr. 65/2014 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 M. Of. nr. 383/2 iun. 2015 
completări prin

modifică art. 128 alin. (!) şi (2), art. ¡29 
alin. (4) şi (5);
introduce alin. (5) la art. 122, alin. (6) la 
art. 128, alin. (6) -(9) ia art. 129

4 modificări prin L. nr. 52/2016 M. Of. nr. 253/5 apr. 2016 modifică art. 18 alin. (!) lit. c), art. Î8 alin.
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 (5) şi (6), art. 20 alin. (I); 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

introduce alin. (6 1) Ia art. 18

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

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 lit. j)  la art. 46 alin. (3), lit.g) la 

art. 52 alin. (I)
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EVENIMENTE SUFERITE de a c tu l.

L. nr. 292/2011 M. Of. nr. 905/20 dec. 2011

Legea asistentei sociale

1 promulgată prin D. nr. 975/2011 M. Of. nr. 905/20 dec. 2011
Decret privind promulgarea Legii asistenţei sociale

2 modificări prin O.G. nr. 31/2015 M. Of. nr. 651/27 aug. 2015 modifică art. 37 o lin. (3) Ut. e)
Ordonanţă pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea 
asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi pentru abrogarea 
art. 11 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind 
serviciile sociale

aprobată prin L. nr. 82/2016 M. Of. nr. 341/4 mai 2016

3 modificări prin L. nr. 82/2016 M. Of. nr. 341/4 mai 2016 aprobă O.G. nr. 31/2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2015 
pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistenţei 
sociale nr. 292/2011, precum şi pentru abrogarea arţ. 11 alin.
(5) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile 
sociale

4 modificări prin O.U.G. nr. 82/2016 M. Of. nr. 965/29 nov. 2016 modifică art. 114 alin. (1) Ut. a). art. 116
Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Statutului special al alin. (1) Ut. a) 
funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

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

5 modificări prin L. nr. 79/2017 M. Of. nr. 305/28 apr. 2017 modifică art. 30 alin.(3) Ut.a), art. 73
Lege pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei alin. (3), art. 74 alin. (2);
sociale nr. 292/2011 şi pentru completarea Legii nr. 34/1998 introduce Ut.c_l) la art. 30 alin. (4) şi lit.e)
privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor ^  ar[ y j  q . 
române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială

e completat prin L. nr. 110/2017 M. Of. nr. 389/24 mai 2017 introduce alin. (6) la art. 41
Lege pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei 
sociale nr. 292/2011

7 modificări prin L. nr. 16/2018 M. Of. nr. 35/16 ian. 2018 aprobă O.U.G. nr. 82/20î 6
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

8 completat prin L. nr. 194/2018 M. Of. nr. 642/24 iul. 2018 introduce alin. (2) la arţ. 106 şi alin. (3) la
Lege pentru completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 art. 115

9 completat prin L. nr. 231/2020 M. Of. nr. 1038/5 nov. 2020 introduce alin. (2)-(4) la art. 69, alin. (2 1)-
Lege pentru completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 (2_3) la art. 76 şi art. 76_1 la data de 5

februarie 2021

Consiliul Legislativ - 20 iulie 2021 Pag. 1 din 1


