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AVIZ
referitor Ia proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi a Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Analizând proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă 
şi a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, transmis de 
Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr. 312 din 13.09.2021 
şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D806/13.09.2021,

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

Avizează favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu 
următoarele observaţii şi propuneri:

1. Prezentul proiect are ca obiect modificarea art.5 pct.IV4 din 
Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare, cuprinzând definiţia expresiei „tânăr NEET”, în sensul 
extinderii vârstei maxime.

De asemenea, se intervine asupra Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, urmărindu-se, printre altele: reglementarea 
încetării dreptului la ajutorul social după finalizarea celor 6 luni sau 
dacă raportul de muncă încetează în această perioadă; introducerea 
unor prevederi referitoare la posibilitatea depunerii şi înregistrării 
electronice a solicitărilor, cererilor şi documentelor doveditoare;
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includerea de prevederi referitoare la înscrierea persoanelor apte de 
muncă din familiile beneficiare de ajutor social în programul 
educaţional de tip „A doua şansă”; includerea de prevederi referitoare 
la decontarea transportului pentru persoanele apte de muncă din 
familiile beneficiare de ajutor social care urmează cursurile 
programului „A doua şansă”, la o distanţă mai mare de 5 km faţă de 
locuinţă; modificarea reglementării referitoare la sancţionarea 
contravenţională a beneficiarului.

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

3. Cu privire la motivarea existenţei situaţiei extraordinare şi a 
urgenţei reglementării care au determinat promovarea măsurilor pe 
calea delegării legislative prin ordonanţă de urgenţă, în raport de 
prevederile art.115 alin.(4) din Constituţia României, republicată şi ale 
art.43 alin.(3) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi de jurisprudenţa Curţii 
Constituţionale în materie, este necesară reformularea preambulului, 
prin precizarea detaliată a tuturor argumentelor care justifică atât 
motivele cu caracter de urgenţă, cât şi cazul excepţional, care reclamă 
utilizarea acestui procedeu legislativ.

Precizăm că opinii similare au fost exprimate în avizul de 
oportunitate emis de către Departamentul pentru relaţia cu 
Parlamentul din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi în 
avizul Ministerului Justiţiei.»

Semnalăm că în actuala formă nu sunt prezentate într-o manieră 
cuantificabilă elementele de fapt ale situaţiei extraordinare şi nici 
justificată urgenţa reglementării, întrucât, la artJII alin.(l) şi (2) 
este stabilit un termen de 60 de zile de la publicarea ordonanţei de 
urgenţă pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.416/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.50/2011 şi pentru intrarea în vigoare a art.II al proiectului, cu 
excepţia unui singur punct, care va intra mai târziu în vigoare.

Precizăm că, dacă adoptarea măsurilor cuprinse în prezentul 
proiect este stringentă, este necesară reglementarea unui termen mult 
mai scurt pentru aprobarea nKsdfficărilor normelor metodologice, de cel 
mult 15 zile.



Menţionăm că, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, 
nemotivarea sau motivarea necorespunzătoare a urgenţei reprezintă 
motive de neconstituţionalitate a ordonanţelor de urgenţă.

4. La titlu, în vederea evidenţierii în mod riguros, corect şi 
integral a obiectului de reglementare al proiectului, este necesară 
reformularea astfel: „Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art.5 
pct.IV4 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat”.

5. La preambul, la primul paragraf, este necesară revederea 
sintagmei „adoptarea de către Comisia Europeană a Recomandării 
Consiliului”, în sensul indicării corecte a instituţiei Uniunii Europene 
care a adoptat recomandarea menţionată.

Totodată, este necesară revederea sintagmei „au părăsit educaţia 
formală”, care nu beneficiază de accepţiune juridică şi înlocuirea 
acesteia cu o formulare consacrată în Legea educaţiei naţionale 
nr. 1/2011.

La paragraful al doilea, pentru precizia şi rigoarea exprimării, 
propunem ca formularea „ale statelor membre, care sunt disponibile în 
general pentru tinerii cu vârsta între 15 şi 29 de ani” să fie înlocuită 
prin formularea „ale statelor membre ale Uniunii Europene, care sunt 
disponibile în general pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 şi 29 
de ani”.

La paragraful al cincilea, pentru o corectă exprimare, sintagma 
„pandemiei COVID 19” se va înlocui prin sintagma „pandemiei de 
COVID-19”.

Totodată, în vederea întregirii informaţiei juridice, este necesară 
redarea titlului Legii nr.416/2001, respectiv „privind venitul minim 
garantat”.

6. La art.I, pentru respectarea exigenţelor de tehnică legislativă, 
propunem următorul text:

„Art.I. - La articolul 5 din Legea nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 
din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
punctul IV4 se modifică şi va avea următorul cuprins:”.

Pe cale de consecinţă, textul „1. La articolul 5, punctul IV4 va 
avea următorul cuprins:” va fi eliminat.



7. La art.II pct.2, referitor la introducerea art.63, semnalăm că 
ipotezele prezentate la alin.(l) şi (2) nu prezintă legătură tematică, 
motiv pentru care, în acord cu exigenţele de tehnică legislativă, 
propunem redarea celor două norme în cadrul a două articole distincte, 
art. 63 şi art. 64.

Drept urmare, partea dispozitivă se va modifica în consecinţă, 
iar punctele subsecvente se vor renumerota.

De asemenea, toate trimiterile ulterioare la actualul art.63 vor fi 
revăzute.

In cazul nepreluării observaţiilor de mai sus, pentru asigurarea 
corectei aplicări a normelor propuse, trimiterile la actualul art.63 vor 
cuprinde si alineatul vizat.

La textul preconizat pentru actualul art.63 alin.(2), este necesară 
eliminarea exprimării declarative „Pentru stimularea angajării”.

Totodată, pentru precizia redactării, este necesară inserarea 
cuvântului „teritorială” după termenul „agenţia”.

A

In plus, pentru o mai bună redactare, propunem înlocuirea 
expresiei „din 6 în 6 luni” prin expresia „la fiecare 6 luni”.

8. La art.II pct.3, în textul preconizat pentru art.8 alin.(l) lit.i), 
în vederea realizării acordului gramatical cu termenul „excepţia” din 
partea introductivă a alineatului, substantivul „sumele”, din debut, va 
fi redat sub forma „sumelor”.

Totodată, pentru rigoare şi evitarea dubiilor în interpretare, este 
necesară revederea sintagmei „nu au titlu de venituri salariale”, 
eventual aceasta putând fi înlocuită prin sintagma „nu sunt considerate 
venituri salariale, potrivit Codului fiscal”.

9. La art.II pct.4, în textul preconizat pentru art.10 alin.(5), 
pentru a conferi eficacitate normei, este necesară prevederea unui 
termen în care să fie îndeplinită obligaţia de a dezvolta sisteme 
informatice de transmitere a solicitărilor.

10. La art.II pct.6, în textul preconizat pentru art.15 alin.(9), 
pentru corelare cu norma propusă la art.63 alin.(2), unde nu sunt 
prevăzute termene, ci momente/perioade la care persoanele 
beneficiare de ajutor social au obligaţia de a se prezenta la agenţia 
teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, propunem înlocuirea 
expresiei „în termenele prevăzute de” cu expresia „în condiţiile 
prevăzute la”.
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La textul preconizat pentru alin.(lO) teza I, pentru o corectă 
exprimare, textul va debuta astfel: „Nu sunt asimilate situaţiilor 
prevăzute la alin.(7), situaţiile în care ...”.

La teza a Il-a, pentru evitarea exprimării pleonastice, sintagma 
„în termen de maximum 30 de zile” se va înlocui prin sintagma „în 
termen de 30 de zile”.

11. La art.II pct.7, semnalăm că norma propusă pentru art.152 
alin.(l) prin care se condiţionează angajarea persoanelor apte de muncă 
beneficiare de ajutor social de înscrierea şi parcurgerea cursurilor 
programului educaţional „A doua şansă”, încalcă prevederile art.41 
alin.(l) din Constituţie referitoare la dreptul la muncă.

Pe de altă parte, precizăm că nu orice persoană aptă de muncă 
beneficiară de ajutor social ar putea fi eligibilă pentru a urma cursurile 
programului educaţional „A doua şansă”, astfel încât norma are şi 
caracter discriminatoriu.

în acest sens, precizăm că, potrivit pct.35 din Anexa la Legea 
nr. 1/2011, precum şi potrivit art.29 alin.(4) şi 30 alin.(2) din aceeaşi lege, 
programele educaţionale de tip „A doua şansă" sunt programe 
educaţionale care au ca scop sprijinirea copiilor/tinerilor/adulţilor 
care au părăsit prematur sistemul de educaţie, fără a finaliza 
învăţământul primar şi/sau gimnazial, depăşind cu cel puţin 4 ani 
vârsta de şcolarizare corespunzătoare acestor niveluri, astfel încât 
aceştia să îşi poată completa şi finaliza învăţământul obligatoriu, precum 
şi să poată obţine o calificare profesională.

Observaţiile sunt valabile şi pentru alin.(2), care prevede că nu 
orice persoană se poate înscrie la cursurile programului educaţional 
„A doua şansă”, existând doar un anumit număr de locuri disponibile.

Având în vedere cele de mai sus, este necesară reconsiderarea 
întregului text al art.152, aceasta urmând a fi eliminat sau reformulat 
astfel încât să nu creeze discriminări între persoanele apte de muncă 
beneficiare de ajutor social şi să nu li se îngrădească dreptul 
fundamental la muncă.

12. La art.ll pct.9, în textul prevăzut pentru art.20 alin.(l) 
lit.a), pentru evitarea dubiilor în interpretare, este necesară indicarea 
alineatului vizat din cuprinsul art.63.

Observaţia este valabilă şi pentru pct.10 referitor la art.20 
alin.(l) lit.h) şi i), precum şi pentru toate situaţiile similare.

13. La art.II pct.10, în textul prevăzut pentru art.20 alin.(l) 
lit.i), semnalăm că textul este neclar în privinţa sintagmei „în
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intervalul de 6 luni”, pentru asigurarea predictibilităţii normei, fiind 
necesară revederea şi clarificarea acesteia.

14. La art.II pct.12, în textul prevăzut pentru art.20 alinul1), 
pentru o corectă exprimare, termenul „situaţia” se va înlocui prin 
termenul „situaţiile”.

Observaţia este valabilă şi pentru pct.13 referitor la art.20 
alin.(2), precum şi pentru toate situaţiile similare.

In plus, la art.20 alinul1), semnalăm că partea finală „un tabel 
nominal cu persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social care 
s-au angajat pentru o perioadă de minimum 12 luni” nu este corelată 
cu redactarea propusă pentru art.20 alin.(l) lit.a) din proiect, ce trimite 
la art.63, al cărui alin.(l) prevede că acordarea ajutorului social se 
prelungeşte pentru o perioadă de 6 luni în situaţia în care persoana 
singură aptă de muncă sau, după caz, una dintre persoanele apte de 
muncă din familia beneficiară de ajutor social se angajează cu 
contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu, 
pentru o perioadă de cel puţin 24 luni. Prin urmare, este necesară 
reconsiderarea duratei perioadei prevăzute la art.20 alinul1).

15. La art.II pct.13, în textul preconizat pentru art.20 alin.(2), 
din motivaţie redacţională şi pentru conformitate cu normele de 
tehnică legislativă, exprimarea "...precum şi de art.152 alin.(4)” se va 
scrie sub forma ’’...precum şi la art.l52alin.(4)”.

16. La art.II pct.14, potrivit exigenţelor de tehnică legislativă, 
sintagma ,,alin.(4), (5) şi (6)” trebuie redată ,,alin.(4)-(6)”.

Referitor la textul preconizat pentru art.21 alin.(4), pe de o 
parte, semnalăm lipsa de predictibilitate acestuia din cauza trimiterii 
imprecise la art.63’ care în actuala redactare conţine două alineate, iar 
pe de altă parte, dacă sumele au fost încasate în mod necuvenit, 
acestea trebuie recuperate, fiind necesară revederea textului.

La art.21 alin.(5), este necesară revederea şi clarificarea normei, 
deoarece la art.20 alin.(l) lit.i) este prevăzută o situaţie generală -  
„cazul în care beneficiarii nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de 
prezenta lege”, - precum şi una cu caracter de excepţie -  în cazul 
aplicării art.63, fiind vizată, probabil ipoteza de la alin.(l).

17. La art.II pct.15, pentru respectarea exigenţelor de tehnică 
propunem următoare red ac ta ta  părţii dispozitive:

La articolul 281 aiineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:”.
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Observaţia este valabilă şi pentru partea dispozitivă a pct.17 al 
art.II.

18. La art.II pct.16, partea dispozitivă trebuie redactată în 
conformitate cu exigenţele de tehnică legislativă, după cum urmează:

„... La articolul 281 alineatul (2), după litera a) se introduc două 
noi litere, lit.a1) şi a2), cu următorul cuprins:”.

19. La art.III alin.(l), pentru a fi justificată urgenţa 
reglementării, reiterăm observaţia referitoare la stabilirea unui termen 
mai scurt pentru adoptarea modificărilor normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.50/2011, de maximum 15 zile, cu atât mai mult cu cât 
cea mai mare parte a proiectului, art.II, va intra în vigoare odată cu 
intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prin care se modifică 
normele metodologice menţionate.

Totodată, pentru respectarea stilului normativ, propunem 
următoarea redactare pentru alin.(l):

A

„ArtUL - (1) In termen de 15 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va elabora şi va 
supune spre aprobare Guvernului hotărârea de modificare şi 
completare în mod corespunzător a Hotărârii Guvernului nr.50/2011 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat”.

La alin.(2), este necesară reformularea textului în privinţa 
sintagmei „de la intrarea în vigoare a normelor metodologice”, 
trimiterea urmând a viza hotărârea Guvernului ce urmează a fi 
adoptată în temeiul alin.(l), prin care se va interveni asupra Hotărârii 
Guvernului nr.50/2011.

A

In ceea ce priveşte alin.(3), care cuprinde dispoziţia de 
republicare a Legii nr.416/2001, precizăm că acesta trebuie să fie 
redată într-un articol distinct care va fi poziţionat în finalul actului 
normativ, marcat în mod corespunzător.

Fk^&tUNTE

Bucureşti
Nr.740/14.09.2021
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EVENIMENTE SUFERITE de ac tu l... 

L. nr. 76/2002
m PG

M. Of. nr. 103/6 feb. 2002

Lege privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
(v. D.C.C. nr. 217/2003 - M. Of. nr. 425/17 iun. 2003 - art. 44 lit. m); Decizia I.C.C.J. nr. 10/2014 - M. Of. nr. 832/14 nov. 2014 
(art. 47 alin. (2))

1 promulgată prin D. nr. 84/2002 M. Of. nr. 103/6 feb. 2002
Decret pentru promulgarea Legii privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

2 modificări prin O.U.G. nr. 124/2002 M. Of. nr. 740/10 oct. 2002
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

aprobată cu completări prin L. nr. 4/2003 M. Of. nr. 26/20 ian. 2003

modifică art. 17 alin.(I) liî.d, art. 18 alin.(2) 
lit.a, art.38 alin.(l) liî.d, art. 72, art. 79 
alin. (2), art. 86 alin. (2) -  (4); introduce 
alin.(2_l), (2J2) şi (3_î) Ia art. 8 6

3 modificări prin O.U.G. nr. 147/2002 M. Of. nr. 821/13 nov. 2002
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor probleme 
financiare şi pentru modificarea unor acte normative

aprobată prin L. nr. 41/2003 M. Of. nr. 51/29 ian. 2003

modifică, începând cu luna ian. 2003, 
art.26 alin. (1) şi art. 28

4 modificări prin L. nr. 4/2003 M. Of. nr. 26/20 ian. 2003
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 124/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

modifică art. 86 alin. (1)

s modificări prin L. nr. 232/2003 M. Of. nr. 373/31 mai 2003
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 
privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală

abrogă la 1 ianuarie 2004 art. 32 alin. (1)
şi (2)

e admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 217/2003 M. Of. nr. 425/17 iun. 2003
Decizia nr. 217 din 15 mai 2003 referitoare ia excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 lit. m) din Legea nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

art. 44 Ut. m)

7 modificări prin O.G. nr. 86/2003 M. Of. nr. 624/31 aug. 2003
Ordonanţă privind unele reglementări în domeniul financiar

aprobată cu modificări şi L. nr. 609/2003 M. Of. nr. 930/23 dec. 2003 
completări prin

repune în vigoare art. 32 alin. (I) şi (2) ca 
urmare a abrogării art. IV litb) din L. nr. 
232/2003
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8 modificări prin L. nr. 107/2004
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă

M. Of. nr. 338/19 apr. 2004 modifică art.¡6 lit.c), art.} 7 alin.(l) partea  '  

introductivă şi lit.a), g) şi h), art.} 7 alin.(2) 
In. a) şi b). ari. 18 a lin. (2) lit.c), art. 19 lit.a), 
an .25 alin.(2), art.26, art.28, art.33 alin .il)  
Ht.f), art.34 alin.(2), art.35, art.38 a lin.(l)  
lit.a) şi h), art.44 lit.m), art.45 alin.(I) 
lit.c), art.50 alin.(3), art.56, art. 61 alin. (3), 
art.66: art.67 alin.(2), art. 71 alin.(3), 
art. 72, art.76, art. 78, art.79 alin.(î), art.80, 
art.83 alin.(2), art.85, art.86, art.87, art.88, 
art.89, art.90, art.91, art.92, art.93 alin.(î), 
art.94, a r t . l î3  partea introductivă, art.} 14 
lit.b); introduce alin.(1^1) Ia art.24 
.alin.(3) la art.25 ,alin.(2) la art.27  
,alin.(1 _ }) - (!_J) la art.34 , art.48_]. 
art.56_l, art.66_l,alin.(3) şi (4) la art. 67 , 
art.85_1, art.86_l, art.86_2, lit.i) la 
art. ÎÎ3,  alin. (2) la art. 116, art. I î  6_I ; 
abrogă a r t . }7 alin.(l)  lit.i), art.38 alin.(l) 
lit.i), art.83 alin.<3)

9 modificări prin L  nr. 580/2004 M. Of. nr. 1214/17 dec. 2004 modifică art. 71 alin. (3), art. 85 alin. (2);
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 introduce art. 84_ l şi art. 84_2 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă

10 modificări prin O.U.G. nr. 144/2005 M. Of. nr. 969/1 nov. 2005
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

aprobată prin L. nr. 68/2006 M. Of. nr. 268/24 mar. 2006

modifică, ta 1 ian. 2006, art. 5 pct.lll şi IV, 
art.2!, art.22 alin.(I), art.26, art.28, art.31, 
art.39, art.44 lit.b) şi c), art.49, art.50 
alin.(3), art.57, art.66Jialin.(2), lit.a) şi d) 
şi afin.(5), art.69, art. 72, art.76. art.80 
alin.(I) partea introductivă, art.83 alin.(2), 
art.85 alin.(I) şi (2), art.86 alin.(7) lit.c), 
art.93 alin.(l), art. 116 alin.(2). art. 127; 
introduce, la 1 ian. 2006, pct.IV_I la 

art.5, alin.(2^1) şi (3 1) la art. 66 1, 
art.73_l, alin.(3) la art.91; 
abrogă, la 1 ian. 2006, art.1 13 lit.d); 
în cuprinsul legii, sintagmele "salariul de 

bază minim brut pe ţară" şi "salariul minim 
brut pe ţară " se înlocuiesc cu sintagma 
"salariul de bază minim brut pe (ară 
garantat în plată"iar sintagma "venituri 
mai mici decât indemnizaţia de şomaj" se 
înlocuieşte cu sintagma "venituri mai mici 
decât salariul de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată0;
în cuprinsul legii, expresia "neimpozabilă " 

se elimină, întrucât regimul fiscal aplicabil 
sumelor acordate potrivit legii este 
reglementat prin Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.

modificări prin L. nr. 68/2006 M. Of. nr. 268/24 mar. 2006 aprobă O.U.G. nr. 144/2005
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 144/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă
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Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul protecţiei sociale

aprobată cu modificări prin L. nr. 200/2008 M. Of. nr. 725/27 oct. 2008

12 modificări prin O.U.G. nr. 91/2007 M. Of. nr. 671/1 oct. 2007 modifică ari.26, art.27 alin.(l), art. 28, 
art. 29;
introduce alin. (2) la art.30

13 modificări prin O.U.G. nr. 126/2008 M. Of. nr. 697/14 oct. 2008
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul 
drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi 
nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii 
măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare

aprobată prin L. nr. 55/2009 M. Of. nr. 224/7 apr. 2009

modifică art. 5 pct. IV Ut. c), art. 17 alin.
(î) lit. a) şi J), art. 19 Ut. d), art. 33 alin. (I) 
lit. a), art. 34 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) Ut. 
b), art. 38 alin. (1) lit. a), art. 44 lit. b), c) 
şi k), art. 45 alin. (1) Ut. d) şi alin. (3), art.
47, art. 48_1 alin. (4), (5) şi (6), art. 66 
alin. (I), art. 73_1 alin. (1), art. 74, art. 75, 
art. 79 alin. (2), art. 80 alin. (I), art. 83 
alin. (2) Ut. a) şi b), art. 85 alin. (I), (2) şi
(5), art. 86_2 alin. (2), art. 99 lit. h). art. 
101, art. 114, art. 127; 
introduce pct. IX la art. 5, art. 33 1, alin. 
(4) şi (5) la art. 37, alin. (3_1) la art. 45, 
alin. (7) la art. 48_1, alin. (5) la art. 66, 
alin. (3) şi (4) la art. 79, alin. (2) şi (3) la 
art. 95, lit.j) la art. 113; 
abrogă art. 85 alin. (3), art. 94

14 modificări prin O.U.G. nr. 192/2008 M. Of. nr. 815/4 dec. 2008 la 1 ian. 2009, modifică art. 85 J ;
Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea unor măsuri de introduce art. 84J$
relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a numărului 
locurilor de muncă

respinsă prin L. nr. 121/2009 M. Of. nr. 293/5 mai 2009

15 modificări prin O.U.G. nr. 226/2008 M. Of. nr. 899/31 dec. 2008 abrogă O.U.G. nr. 192/2008 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri ftnanciar-bugetare 

aprobată prin L. nr. 292/2009 M. Of. nr. 645/1 oc t 2009

16 modificări prin L. nr. 55/2009 M. Of. nr. 224/7 apr. 2009 aprobă O.U.G. nr. 126/2008
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul 
drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi 
nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi at stabilirii 
măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare

17 modificări prin L. nr. 121/2009 M. Of. nr. 293/5 mai 2009 respinge O.U.G. nr. 192/2008
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală 
în vederea creşterii economice şi a numărului locurilor de 
muncă

îs modificări prin L. nr. 118/2010 M. Of. nr. 441/30 iun. 2010
Lege privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii 
echilibrului bugetar

se reduce cu 15 % cuantumul indemnizaţiei 
de şomaj şi drepturile băneşti prevăzute la 
art. 72, 73_l, 74 şi 75;

abrogă art. 78 şi 79

ia modificări prin O.U.G. nr. 108/2010 M. Of. nr. 83K/1Q dec. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea»# completarea Legii 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor parvtru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

aprobată prin L. nr. 102/2011 M. Of. nr. 426/17'iun. 2011

modifică art. 5 pct. IX, art. 39 alin. (2) lit.
a), art. 40 alin. (1), art. 42 alin. (1), art. 44 
lit. d), art. 73_1 alin. (4), art. 127; 
introduce alin. (3)-(5) la art. 33
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20 modificări prin L. nr. 233/2010 M. Of. nr. 831/13 dec. 2010 modifică an. 66 J  alin. (5);
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 introduce alin. (4) la art. 25, art. 37_J. lit.
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea e) ¡a a rţ 4  j  ann f ] ) a[ in ( ţ  ])_ (] ¡a
ocupării forţei de muncă u ;.( ^  ^  <;) ) a a n  ,  - f l , -  ( , J }

art. 95

2-1 modificări prin O.U.G. nr. 117/2010 M. Of. nr. 891/30 dec. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale

aprobată cu modificări prin L. nr. 303/2013 M. Of. nr. 709/19 nov. 2013

modifică art. 19 lit. j), art. 21, art. 22 alin.
(2), art. 24 alin. (1) lit. a), art. 26, art. 27, 
art. 29. art. 31 alin. (1). art. 34 alin. (î_1) 
lit. a), art. 35 alin. (1)

22 modificări prin O.U.G. nr. 17/2011 M. Of. nr. 145/28 feb. 2011
Ordonanţă de urgenţă privind administrarea creanţelor 
bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 
decembrie 2 0 1 0 , de angajatori inspectoratelor teritoriale de 
muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative In domeniul sistemului asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

aprobată cu modificări şi L. nr. 41/2012 M. Of. nr. 190/23 mar. 2012 
completări prin

modifică art. 5 pct. V, VI şi VII, art. 16 Ut.
b). art. 34 alin. (2). art. 37 alin. (I), art. 38 
alin. (2) şi (3);
abrogă art. 17 alin. (2) Ut. c), art. 38 alin. 
(!) lit. n)

23 modificări prin L. nr. 102/2011 M. Of. nr. 426/17 iun. 2011 aprobă O.U.G. 108/2010
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 108/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

24 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 abrogă, la data de I februarie 2014, art.
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 111, art. 112 
Codul penal

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. n r 434/13 iun. 2014)
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25 modificări prin L. nr. 250/2013 M. Of. nr. 457/24 iui. 2013
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 
116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării 
sociale

modifică art. 14, art. 16 Iii. e), art. 17 alin. 
(1) lit. k), art. 20, art. 21, art. 26, art. 27 
alin. (1), art. 28, art. 29, art. 32, art. 33 
alin. (1) lit. a), art. 37 alin. (4), art. 38 alin. 
(1) lit. k), art. 44 lit. a) şi h), art. 45 alin.
(1) lit. b) - d), g) şi i), art. 45 alin. (3) şi 
(3_I), art. 48_I alin. (2), art. 48_1 alin.
(7), art. 66 alin. (2) lit. a) şi bJ, art. 72 alin.
(1), art. 73 alin. (1), art. 73_1 alin. (1), art. 
76, art. 80 alin. (I), art. 83 alin. (1) şi (2), 
art. 84 alin. (1), art. 85 alin. (1), (4) şi (5), 
art. 86 alin. (1), (5) şi (8), art. 86_1 alin.
(3) şi (5), art. 87, art. 88 alin. (1) şi (4), art. 
93 alin. (1), art. 95 alin. (3), art. 100 alin.
(2) lit. c) şi e), art. 106 lit. a), art. 107 alin.
(2) - (4), art. 108, art. 109, art. 113 lit. a),
c) şi h), art. 114 alin. (I) lit. b), art. 116;

introduce pct. IV 2 - IV_3 la art. 5, alin.
(3) la art. 10, art 22_I, lit. a_l) la art. 33 
alin. (I), lit. l_l) la art. 33 alin. (1), lit. o) 
la art. i i  alin. (1), alin. (3) la art. 42, lit. 
n) - q) la art. 44, lit. j)  şi k) la art. 45 alin. 
(1), alin. {3_2) la art. 45, alin. (4) la art.
48, lit. c) Ia art. 53, lit. c_l) la art. 57 alin.
(1), alin. (2_1) la art. 57, subsecţiunea 3 1 
la capitolul 5 secţiunea a 2 - a, cu art.
70^1 - 70_5, alin. (6) la art. 73_1, art. 
75_1, secţiunea 3_I, după art. 93, cu art. 
93_1 - 93 J ,  alin. (1_2) - (1 _5) la art. 95, 
alin. (3) la art. 100, lit. k) şi l) la art. 113, 
lit. c) la art. 114 alin. (1);

abrogă art. 17 alin. (1) lit. d), art. 19 lit. 
d), art. 48_ / alin. (3)

26 modificări prin O.U.G. nr. 28/2014 M. Of. nr. 388/26 mai 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative 
privind taxele şi tarifele nefiscale

aprobată prin L. nr. 165/2014 M. Of. nr. 905/12 dec. 2014

modifică art. 30;
abrogă art. 55 alin. (3) şi (4)

27 modificări prin L. nr. 165/2014 M. Of. nr. 905/12 dec. 2014
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind 
taxele şi tarifele nefiscale

26 completat prin L. nr. 195/2015 M. Of. nr. 504/8 iul. 2015

aprobă O.U.G. nr. 28/2014

introduce art. 77_1 şi art. 77_2
Lege pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

29 modificări prin O.U.G. nr. 60/2016 M. Of. nr. 773/4 oct. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

aprobată cu modificări şi L. nr. 172/2017 M. Of. nr. 576/19 iul. 2017 
completări prin

modifică art. 58, art. 74, art. 75, art. 75_1, 
art. 76 alin. (1) şi (2), art. 80, art. 81, art. 
85;

introduce pct. IV_4 la art. 5, art. 73_2 şi 
art. 73_3, art. 76_1, art.85_2, alin. (3) la 
art. 93 4
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30 completat prin O.U.G. nr. 6/2017 M. Of. nr. 62/25 ian. 2017 introduce art. 76 2-76 4
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice

aprobată cu modificări şi L. nr. 250/2017 M. Of. nr. 993/14 dec. 2017 
completări prin

31 modificări prin L. nr. 172/2017 M. Of. nr. 576/19 iul. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 60/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr.60/2016 şi modifică art. 5pct. IV_4. art. 
75_1 alin. (4) lit. c), art. 76_1, art. 80 alin. 
(3) lit. b);

introduce alin. (2_l) şi (2__2) la art. 75_1, 
lit. g) la art. 75_1 alin. (4)

32 modificări prin O.U.G. nr. 95/2017 M. Of. nr. 991/13 dec. 2017 modifică art. 5 pct. V şi VI, art. 16 lit. d),
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii art. 17 alin. (1) lit. c) şi k), art. 18 alin. (2)
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi /// h) ci c) si alin (lî art 19 art 20
stimularea ocupârii M e i de muncâ şi pentru modificarea Legii , 7 '  . % i  „ , f l,£  p)
nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de ^ . “ “  u ' f - y ’
garantare pentru piaţa creanţelor salariale a r?- 24 alin. (1) Ut. a), art. -8. art. 29, art.

aprobată cu modificări şi L. nr. 140/2018 M. Of. nr. 507/20 iun. 2018 alin. (1), ait. 33 alin. (1) Ut. b), ait. 37
completări prin alin. (1), art. 38 alin. (1) lit. k), art. 39 alin.

(2) lit. b), art. 42 alin. (2), art. 44 Ut. b) şi 
g), art. 47 alin. (1), art. 48 alin. (2), art. 
73_1 alin. (5) Ut. b) şi c), art. 73_1 alin.
(6), art. 73_2 alin. (1), art. 76_3 alin. (3) 
lit. g). art. 77_2 alin. (2), art. 80 alin. (3) 
lit. b) şi c), art. 84_1 alin. (1), art. 85 alin.
(6) Ut. b), art. 93_4 alin. (3) lit. b), art. 95 
alin. (I_4) şi art. 114 alin. (1) lit. a);

introduce lit. d_l). I) şi m) la art. 17 alin. 
(1), alin. (2_1) la art. 39, lit. h)-k) la art. 
75_1 alin. (4), lit. a_l) la art. 76_3 alin.
(3), Ut. d) la art. 85 alin. (6) şi lit. m) la art. 
113;

abrogă art. 24 alin. (1) lit. b), art. 26, art. 
27, art. 31, art. 32, art. 34 alin. (2), art. 77 
Ut. c), art. 84_1 alin. (3). pct. 3 cu art. 93, 
art. 95 alin. (1_5), art. 113 Ut. c) şi art. 114 
alin. (1) Ut. c)

33 modificări prin L. nr. 250/2017 M. Of. nr. 993/14 dec. 2017 modifică ari. 73 1, art. 76 alin. (4);
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice

introduce alin. (5) şi (6) la art. 58, art. 
76 2 -  76 4

34 modificări prin L. nr. 140/2018 M. Of. nr. 507/20 iun. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii 
nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de 
garantare pentru plata creanţelor salariale

introduce lit. d) la art. 73_1 alin. (3); 
abrogă art. I pct. 32 din O. U. G. nr. 
95/2017, care modifica art. 73_1 alin. (5) 
lit. b) şi c) din L. nr. 76/2002 şi art. I pct. 
33 din O.U.G. nr. 95/2017, care modifica 
art. 73_1 alin. (6) din L. nr. 76/2002
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35 modificări prin

36 modificări prin

37 modificări prin

se modificări prin

O.U.G. nr. 60/2018 M. Of. nr. 577/9 iul. 2018 modifică art. 73_2 alin. (I) şi alin. (4), art.
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 80 alin. (1), art. 85 alin. (1) şi (5) şi art.
acte normative din domeniul forţei de muncă 9 3  ¿ţ-

aprobată prin L. nr. 89/2021 M. Of. nr. 413/20 apr. 2021 introduce alin. (1_1) la ari. 73_2

L. nr. 335/2018 M. Of. nr. 1103/27 dec. 2018 modifică art. 66 alin. (4)
Lege pentru modificarea art. 6 6  alin. (4) din Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă

L. nr. 89/2021 M. Of. nr. 413/20 apr. 2021 aprobă O. U.G. nr. 60/2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul forţei de muncă

L. nr. 225/2021 M. Of. nr. 735/27 iul. 2021 introduce art. 33_2 şi art. 33_3
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 (Actualizarea indicatorului social de
privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea referinţă prevăzut la art. 33_2 intră în
ocupării forţei de muncă __' . . ____K 1 vigoare la 1 martie 2022.);

abrogă art. Î27 alin. (2)

I

l

i
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EVENIMENTE SUFERITE de actul

L. nr. 416/2001

Lege privind venitul minim garantat

modificări prin O.U.G. nr. 6/2002 M. Of. nr. 116/12 feb. 2002
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat

aprobată prin L. nr. 197/2002 M. Of. nr. 267/22 apr. 2002

M. Of. nr. 401/20 iul. 2001

introduce cap. 11 _1 cu art. 22 JI-22_l 1

modificări prin H.G. nr. 1037/2002 M. Of. nr. 704/26 sep. 2002
Hotărâre privind indexarea nivelului lunar al venitului minim 
garantat

modifică în anul 2003 art.4 alin.(I) şi (2)

modificări prin O.U.G. nr. 121/2002 M. Of. nr. 724/3 oct. 2002 modifică Cap. lî_ 1 (ari. 22 J  -  22_Î2)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat

aprobată cu modificări prin L. nr. 2/2003 M. Of. nr. 26/20 ian. 2003

modificări prin L. nr. 2/2003 M. Of. nr. 26/20 ian. 2003 modifică art.22__l lit.a), b), c) şi d), art.
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului lit. a), b) şi c), art.22_5 alin. (!),
nr. 121/2002 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind art. 22 9 
venitul minim garantat —

modificări prin O.U.G. nr. 5/2003 M. Of. nr. 119/25 feb. 2003 abrogă cap. 11 (art. 22)
Ordonanţă de urgenţă privind acordarea de ajutoare pentru 
încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru 
plata energiei termice

aprobată prin L. nr. 245/2003 M. Of. nr. 414/13 iun. 2003

modificări prin H.G. nr. 1431/2003 M. Of. nr. 894/13 dec. 2003 modifică în anul 2004 art.4 alin. ( l)ş i  (2)
Hotărâre privind indexarea nivelului lunar al venitului minim 
garantat

modificări prin H.G. nr. 2302/2004 M. Of. nr. 1271/29 dec. 2004
Hotărâre privind indexarea nivelului lunar al venitului minim 
garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soţiilor celor 
care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum şi al alocaţiei 
pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat

la 1 ian. 2005 modifică nivelul lunar al 
venitului minim de la art. 4 alin. (1) şi (2), 
cuantumul ajutorului social de la art.23 
alin. (3), cuantumul alocaţiei de la art. 25 
alin. (1)

modificări prin H.G. nr. 1770/2005 M. Of. nr. 1182/28 dec. 2005
Hotărâre privind indexarea nivelului lunar al venitului minim 
garantat, al ajutorului social lunar care se acordă soţiilor celor 
care satisfac serviciul militar obligatoriu, precum şi ai alocaţiei 
pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat

la 1 ian. 2006 modifică nivelul lunar al 
venitului minim de la art. 4 alin. (1) şi (2), 
cuantumul ajutorului social de la art.23 
alin. (3), cuantumul alocaţiei de la art.25 
alin. (1)

modificări prin L. nr. 115/2006 M. Of. nr. 408/11 mai 2006
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat

modifică art A alin.(3), art. 2, art. 3, art. 6, 
art. 7, art. 8, art. 9, art. 10. art. 11, art. 12, 
art. 14, art. 15, art. 16, art. 17 alin. (2), at. 18, 
art.19 alin.(l), art.20, art.21, art.24, art.25 
alin.(3), art.26, art.27, art.28, art.30 
alin.(l):
introduce art. 7_l şi 7_2, art.l3_l, 
art. 14 1, art.20 1, art.28 1
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io modificări prin H.G. nr. 5/2007 M. Of. nr. 21/12 ian. 2007
Hotărâre privind indexarea nivelului lunar ai venitului minim 
garantat şi a! alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de 
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

indexează nivelul lunar al venitului minim 
de la art. 4 alin. (1) şi (2), cuantumul 
ajutorului social de la art. 23 alin. (3), 
cuantumul alocaţiei de la art.25 alin. (1)

11 modificări prin H.G. nr. 11/2008 M. Of. nr. 27/14 ian. 2008
Hotărâre privind indexarea nivelului lunar al venitului minim 
garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de 
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

indexează nivelul lunar al venitului minim 
garantat prevăzut la art. 4 alin.(l), nivelul 
lunar al venitului garantat pentru persoana 
singură, prevăzut ia art. 4 alin. (2), 
cuantumul alocaţiei pentru copiii nou- 
născuţi, prevăzut la art. 25 alin.(I)

12 modificări prin L. nr. 51/2008
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 8  din Legea nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat

M. Of. nr. 230/25 mar. 2008 modifică art. 8 alin. (!)

13 modificări prin H.G. nr. 1664/2008 M. Of. nr. 847/16 dec. 2008
Hotărâre privind indexarea nivelului lunar al venitului minim 
garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de 
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

indexează nivelul lunar al venitului minim 
garantat prevăzut la art.4 alin.(l), nivelul 
lunar al venitului garantat pentru persoana 
singură, prevăzut la art. 4 alin. (2), 
cuantumul alocaţiei pentiu copiii nou- 
născuţi, prevăzut la art.25 alin.(I)

14 modificări prin O.U.G. nr. 57/2009 M. Of. nr. 391/10 iun. 2009
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat

aprobată prin L. nr. 4/2010 M. Of. nr. 18/11 ian. 2010

modifică art. 4, art. 5 alin. (2). art. 7_2 Ut.
a) şi b), art. 27 alin. (1)

15 modificări prin L. nr. 4/2010 M. Of. nr. 18/11 ian. 2010
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat

aprobă O.U.G. nr. 57/2009

16 modificări prin L. nr. 118/2010 M. Of. nr. 441/30 iun. 2010 abrogă art. 25 şi art. 26
Lege privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii 
echilibrului bugetar

17 modificări prin L. nr. 276/2010 M. Of. nr. 888/30 dec. 2010
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat

modifică art. 2 alin. (1), (2), (4) şi (6), art.
6 alin. (7) şi (8), art. 7 alin. (2), art. 7J2 lit. 
a) şi b), art. 8 alin. (7), art. 12 alin. (5), art. 
13_1, art. 14_ 1, art. 15, art. 16, art. 17, 
art. 18. art. 19, art. 20, art. 20_1, art. 21 
alin. (2) şi (3), art. 27, art. 28_1, art. 30 
alin. (1), art. 33;
introduce alin. (9) la art. 6, art. 13_2, art. 

26_1 şi 26_2 după titlul cap. IV, art. 28_2; 
abrogă cap II I cu art. 22_1-22_12 şi 

cap. III cu art. 23 şi 24, art. 31; 
înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma 
"direcţiile generale de muncă şi 
solidaritate socială judeţene, respectiv 
Direcţia generală de muncă şi solidaritate 
socială a municipiului Bucureşti" cu 
sintagma "agenţiile teritoriale "
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Ordonanţă de urgentă pentru modificarea şi completarea unor introduce alin. (1 _ /)  ¡a art. 28 
acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale

aprobată prin L. nr. 110/2014 M. Of. nr. 526/15 iul. 2014

îs modificări prin O.U.G. nr. 110/2011 M. Of. nr. 860/7 d©c. 2011 modifică art. 28 alin. ¡1);

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

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

modifică ari. 4, ari. 5 alin. (1). art. 8, art.
13J2 alin. (3), art. Î4_l alin. (1). art. 17 
alin. (I), art. 28 alin. (!) şi (4), art. 28_I 
alin. (I) lit. b), art. 28__/ alin. (2) Ut. a), art. 
28_î alin. (4) lit. a), art. 29 alin. (2); 
introduce alin. (2_1) la art. 14_1, art.
1 6 1 , lit. e) la art. 20 alin. (1); 
abrogă art. 28 alin. (3); 
înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, 
denumirea "Agenţia Naţională pentru 
Prestaţii Sociale" cu denumirea "Agenţia 
Naţională pentm Plăţi şi Inspecţie 
Socială ", denumirea "direcţia de muncă şi 
protecţie socială" cu denumirea "agenţia 
pentm plăţi şi inspecţie socială", 
denumirea "direcţii teritoriale " cu 
denumirea "agenţii teritoriale"

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

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 124/2011 şi modifică art. 8 alin. (1), 
art. 14^1 alin. (1) şi (3), art. 16_i, art. 18, 
art. 20 alin. (1) lit. c); 
introduce alin. (3_l) la art. I4_l, art.
16 2 şi art. 16_3

21 modificări prin O.U.G. nr. 42/2013 M. Of. nr. 287/21 mai 2013
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru 
modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei

aprobată prin L. nr. 286/2013 M. Of. nr. 691/12 nov. 2013

modifică art. 4, art. 5 alin. (1). art. 15; 

introduce lit. d) la art. 18 alin. (1); 

abrogă art. 7 alin. (2)

22 modificări prin L. nr. 286/2013 M. Of. nr. 691/12 nov. 2013 aprobă O.U.G. 42/2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru 
modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei

23 modificări prin L. nr. 18/2014 M. Of. nr 192/19 mar. 2014 modifică art. 8 alin. (1)
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8  alin.
(1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

24 modificări prin L. nr. 110/2014 M. Of. nr. 526/15 iul. 2014 aprobă O. U.G. nr. 110/2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 1 1 0 /2 0 1 1  pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale

Consiliul Legislativ - luni, 13 septembrie 2 Pag. 3 din 5



Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 4-16/2001 
privind venitul minim garantat

aprobată cu modificări şi L. nr. 342/2015 M. Of. nr. 970/28 dec. 2015 
completări prin

25 completat prin O.U.G. nr. 25/2015 M. Of. nr. 473/30 iun. 2015 introduce alin. (1 1) la art. 8

26 modificări prin l .  nr. 342/2015 M. Of. nr. 970/28 dec. 2015 modifică art. 8 alin. (1);
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului abrogă art. 8 alin. ( l_ l)  şi art. 16_î 
nr. 25/2015 pentru completarea art. 8  din Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat

27 abrogat prin L. nr. 196/2016 M. Of. nr. 882/3 nov. 2016 la data de 1 aprilie 2018
Lege privind venitul minim de incluziune

28 modificări prin O.U.G. nr. 82/2016 M. Of. nr. 965/29 nov. 2016 modifică art. 28_1 (se aplică de la I
Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Statutului special al ianuarie 2017) 
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

29 modificări prin O.U.G. nr. 93/2016 M. Of. nr. 998/12 dec. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri de 
simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru 
acestea în anul 2016

aprobată prin L. nr. 104/2017 M. Of. nr. 367/17 mai 2017

modifică art. 8 alin. î, art. 11 alin. (6), art. 
14 alin. (2), art. 1 4 art. 15, art. 1 7 alin.
(1), art. 18, art. 19, art. 20 alin. (I) lit. b),
d) şi e), art. 20 alin. (2), art. 21, art. 28_1 
alin. (3) şi art. 29 alin. (2); 
introduce alin. (5_1) şi (5_2) la art. 9. alin. 
(2_i) şi (2_2) la art. 11, alin. (1 _1) la art. 
12, alin. (1_J) la art. 13_1 şi lit. d) la art. 
13_1 alin. (3);
abrogă art. 16 2 şi art. 16 3

30 modificări prin O.U.G. nr. 82/2017 M. Of. nr. 902/16 nov. 2017 se abrogă la data de 1 aprilie 2019 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

31 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

32 modificări prin O.U.G. nr. 15/2018 M. Of. nr. 225/13 mar. 2018 modifică art. 26_1 şi art. 27 alin. (1)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

aprobată prin L. nr. 266/2018 M. Of. nr. 984/21 nov. 2018

33 modificări prin O.U.G. nr. 18/2018 M. Of. nr. 260/23 mar. 2018 modifică art. 8 alin. (1)
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. 5-T6/.Z? tun. 2018
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34 modificări prin L. nr. 192/2018 M. Of. nr. 642/24 iul. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat

modifică art. 6 alin. (2), (4) şi (6), an. 7J2
partea introductivă, art. 15 alin. (7), art.
28_I alin. (1) şi art. 29;
introduce alin. (10) la ari. 6, art. 6_1 şi
6_2. alin. (8) la art. 15. art. 15_1 şi lit. f) şi
g) la art. 20 alin. (1);
abrogă art. 15 alin. (6)

35 modificări prin O.U.G. nr. 96/2018 M. Of. nr. 963/14 nov. 2018 modifică art. 8 alin. (1);
Ordonanţă de urgenţa privind prorogarea unor termene, abrogă legea la 1 apr. 2021
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 93/2019 M. Of. nr. 354/8 mai 2019 
completări prin

36 modificări prin L. nr. 266/2018 M. Of. nr. 984/21 nov. 2018 aprobă O.U.G. nr. 15/2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

37 modificări prin O.U.G. nr. 226/2020 M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020 ^  abrogă la data de 1 aprilie 2022
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

38 modificări prin L. nr. 158/2021 M. Of. nr. 577/8 iun. 2021 modifică art. 28;
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 introduce art. 27 
privind venitul minim garantat
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EVENIMENTE SUFERITE de actu l... 

L. nr. 1/2011 

Legea educaţiei naţionale

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

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 /2 0 1 1

modifică art. 247 lit.fi, art. 250 lit. h); 
introduce Ut. d 1) 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 la ari. 361 alin. (3) lit. 
g) până la 1 ianuarie 2013; 
până la 31 dec. 2012 nu se acordă 
cupoanele sociale prevăzute la art. 2 7 alin.

(6):  .până la începutul anului şcolar 2012-2013 
nu se acordă finanţarea de bază prevăzută 
la art. 101 alin. (2)

4 modificări prin O.U.G. nr. 21/2012 M. Of. nr. 372/31 mai 2012
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1 /2 0 1 1

modifică art. 252 alin. (1) şi (2), art. 253, 
art. 254 alin. (11), (13), (16), (17) şi (19); 
introduce alin. (3) la art. 63, alin. (4_I) la 

art. 158, alin. (5) la art. 160, alin. (1_1) la 
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

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

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

6 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

la data de 1februarie 2014, modifică art. 
112 alin. (6), art. 120 alin. (2); 
introduce alin. (7) şi (8) la art. 112; 
abroga art. 201 alin. (3)

prorogă termenul prevăzut la art. 361 alin.
(3) lit. g) pană la data de 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) lit. a), art. 236 
alin. (2), art. 284 alin. (2), art. 288 alin.
(1), anexa;
introduce alin. (3_1) la art. 211, lit. b_l) 
la art. 247, lit. c_l) la art. 247, alin. (6) şi
(7) la art. 284, alin. (7) la 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), art. 27 alin. (6) şi art. 361 
alin. (3) lit. e) până la data de 31 
decembrie 2013
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8 modificări prin O.U.G. nr. 14/2013 M. Of. nr. 133/13 mar. 2013 modifică art. 263 alin. (¡0), anexa;
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii introduce alin. (I0_1) la art. 263 
educaţiei naţionale nr. 1 /2 0 1 1

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

9 modificări prin L. nr. 62/2013 M. Of. nr. 160/26 mar. 2013 modifică art. 96 alin. (3)
Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1 /2 0 1 1

io completat prin L. nr. 206/2013 M. Of. nr. 403/4 iul. 2013
Lege pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1 /2 0 1 1

introduce alin. (6 1} la ari. Ü2

n 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 
neconstituţionaiitate 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 î 3 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 ari. 289 alin. (7) 
de neconst. prin Decizia nr. 397 din 1 octombrie 2013 referitoare la excepţia de 

neconstituţionaiitate a dispoziţiilor art. 284 alin. (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
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1 /2 0 1 1  şi pentru luarea unor măsuri în 
domeniul învăţământului

modifică art. 16 alin. (I) şi (2), art. 23, art.
24 alin. (1), art. 31 alin. (3), art. 32 alin.
(3), art. 33 alin. (5) şi (6), art. 63 alin. (1) 
Ut. c), d), e) şi f), art. 74 alin. (5), art. 75 
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. (1), art.
111 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. 221 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 1) la art. 71, alin. (5_1) - (5_4) la 
art. 104, lit. I) la art. 105 alin. (2), alin. (7) 
la art. 112, alin. (7) la art. 284, alin. (7) la 
art. 289, alin. (3_l) la art. 30!; 
abrogă art. 30 alin. (3), art. 125 alin.(I) 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
Lege pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1 /2 0 1 1

modifică art. 105 alin. (2) lit. f)

îs admisă excepţie  D.C.C. nr. 106/2014 M. O f. nr. 238/3 apr. 2014 
de neconst. prin Decizia nr. 106 din 27 februarie 2014 referitoare la excepţia de 

neconstituţionaiitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

art. 253 alin. (1) lit. a) şi b)
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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

•>6 modificări prin D.C.C. nr. 106/2014 M. Of. nr. 238/3 apr. 2014 suspendă pentru o perioadă de 45 zile 
dispoziţiile art. 253 alin. (!) lit. a) şi
b)(teiwenul se împlineşte la 18 mai 2014) 
după care operează dispoziţiile art. 147 
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

18 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 /2 0 1 1

aprobată cu modificări prin L. nr. 112/2019 M. Of. nr. 460/7 iun. 2019
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>9 modificări prin O.U.G. nr. 49/2014 M. Of. nr. 486/30 iun. 2014
Ordonanţa de urgenţă privind instituirea unor măsuri în 
domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea 
unor acte normative

modifică art. 23 alin. (1) lit. c) pct. (ii), art.
30 alin. (2). art. 44 alin. (7), art. 44 alin.
(8). art. 57 alin. (4). art. 88, ari. 89, art. 90 
alin. (2), art. 92 alin. (1), art. 94 alin. (2) 
lit. f), art. 95 alin. (!) lit. m), art. 96 alin.
(2), ari. 96 alin. (3) şi (4). art. 96 alin. (8). 
art. 10! alin. (2), art. 106, art. 112 alin.
(4). art. 112 alin. (6), art. 114. art. 122 
alin. (3), art. 129 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. (1) lit. a), art. 227 alin.
(3), art. 236 alin. (1) lit. b) şi c), art. 236 
alin. (2), art. 238 alin. (1), art. 238 alin. (6) 
şi (7), art. 239 alin. (1), (2) şi (5), art. 240 
alin. (1), art. 247 lit. b), c), d), f) şi k), art. 
248 alin. (J), art. 248 alin. (6). art. 254 
alin. (3), (4) şi (5), art. 254 alin. (8) lit. a), 
art. 254 alin. (9), art. 254 alin. (10), art. 
254 alin. (II), (13), (14), (15), (16), (18) şi 
(19), art. 257 alin. (2) şi (3), art. 258 alin.
(1). (3), (4), (5) şi (7), art. 262 alin. (3) lit. 
a), b), d), e) şi f), 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_!) la art. 9, alin. (3_l) şi 
(3_2) la art. 44, alin.(7J) şi (7_2) la art. 
44, alin. (5_1) la art. 78, alin. (12) la art.
78, alin. (3) la art. 90, alin. (2_î) şi (2_2) 
la art. 92, alin. (2) la art. 93. lit. x) şi v) la 
art. 94 alin. (2), alin. (2_I) la art. 96, alin.
(4_l) şi (4_2) la art. 96, lit. i) la art. III 
alin. (1), alin. (2_I) la art. III,  alin. (4_I) 
Ia art. 1J2, alin. (4) la art. 119. alin. (4) la 
art. 122, alin. (6) şi (7) la art. 138, alin. 
(4_l) şi (4_2) la art. 140, alin. (6_l) - 
(6_3) la art. 142, alin. (7_1) - (7_3) Ia art. 
142, alin. (!_!) la art. 164, lit. c) la art.
171, alin. (5_1) la art. 173, alin. (7) la art. 
173, alin. (2__1) şi (2J2) la art. 207, alin.
(4) şi (5) la art. 227, alin. (1_I) - (l_3) la 
art. 238, alin. (l_ l)  la art. 248, alin. (7) la 
art. 252, alin. (8) la art. 254, alin. (9_1) - 
(9_4) la art. 254, alin. (10_1) la art. 254, 
alin. (19_1) la art. 254, alin. (8) la art. 258, 
lit. 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) lit. e), art. 247 lit. 
b_l) şi c_l), art. 248 alin. (3)

20 rectificare M. Of. nr. 662/9 sep. 2014 rectifică art. 4_1 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

prevederile art. 9 alin. (2) , art. 101 alin.
(2) şi ale art. 361 alin. (3) lit. e) şi lit. 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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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),
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 ann Q) arţ 94 alin (2) lit d) art 223
Ordonanţei de wjţenjă a Guvernului nr. 75/2005 privind ¡jn ( ]2 ) ' m  ft. (4 j
asigurarea calitaţn educaţiei 1 7  ' 7

introduce alin. (4) la art. 25, alin. (5_î)- 
(5__6) la art. 33, alin. (7_1) la art. 33, alin. 
(7_1) şi (7_2) la art. 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 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

suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. 18 
alin. (2) teza întâi (termenul se 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
Lege privind modificarea art. 96 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1 /2 0 1 1

26 modificări prin L. nr. 118/2015 M. Of. nr. 361/26 mai 2015
Lege privind modificarea art. 151 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1 /2 0 1 1

27 modificări prin L. nr. 153/2015 M. Of. nr. 445/22 iun. 2015
Lege pentru modificarea art. 18 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1 /2 0 1 1

modifică art. 96 alin. (2) lit. d)

modifică art. 151

modifică art. 18 alin. (2)

28 completat prin O.U.G. nr. 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) la 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 12_l-a cu art. 47_1- 47J7 la 
titlul II capitolul II
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Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1 /2 0 1 1

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

30 modificări prin O.U.G. nr. 4/2016 M. Of. nr. 182/10 mar. 2016 introduce art. 146_ î ; 
abrogă art. 324 lit. c) şi d)

31 completat prin L. nr. 118/2016 M. Of. nr. 419/3 iun. 2016
Lege pentru completarea art. 31 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1 /2 0 1 1

introduce aHn.(2_I) la art. 31

32 modificări prin L. nr. 140/2016 M. Of. nr. 529/14 iul. 2016 modifică art. 211
Lege pentru modificarea art. 277 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1 /2 0 1 1

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 /2 0 1 1

34 completat prin O.U.G. nr. 69/2016 M. Of. nr. 824/19 oct. 2016 introduce alin. (3_1) 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 /2 0 1 1

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_l), art. 33 
alin. (6);
introduce alin. (9) la art. 12, alin. ( l_ l)  ¡a 
art. ¡9, alin. (5) şi (6) la art. 25. alin. ( 61)  
la art. 33, art. 33_î, 33_2. lit. e_l)-e_3) la 
art. 63 alin. (1), alin. (5_1) şi (5J2) la art. 
65, alin. (6) la art. 68. alin. (5)~(7) la art.
76, alin. (4) la art. 90. lit. a_l), b_l) şi c_l) 
la art. 96 alin. (2), art. 9 6 art. 96_2. 
alin. (3) la art. ¡02, alin. (2_l), (3_l) şi 
(19_2) la art. 254, alin. ( 21 )  la art. 257 şi 
Ut. h) la art. 361 alin. (3); 
abrogă art. 33 alin. (5_l)-(5_6)

36 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, cercetării, 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) Ut. b)-d) şi art. 361 alin. (5); 
introduce alin. (7) la art. 150, alin. (1_1) 
la art. 192, alin. (6) la art. 294 şi art. 
340_1;
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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Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

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

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. 
(9_î) şi (9_2) la art. 223

39 modificări prin O.U.G. nr. 9/2017 M. Of. nr. 79/30 ian. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare in anul 
2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative

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

prorogă termenele prevăzute la art. 361 
alin. (3) lit. e) şi g) până la data de 1 
ianuarie 2018

40 modificări prin L. nr. 11/2017 M. Of. nr. 163/6 mar. 2017
Lege pentru modificarea alin. (4) al art. 262 din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1 /2 0 1 1

modifică art. 262 alin. (4)

41 completat prin L. nr. 56/2017 M. Of. nr. 253/12 apr. 2017 introduce lit.b_l) la art. 352 alin.(î)
Lege pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1 /2 0 1 1

42 modificări prin L. nr. 70/2017 M. Of. nr. 273/19 apr. 2017 introduce alin. (6JI) - (6 5) la art. 174;
Lege pentru modificarea şi completarea art. 174 din Legea abrogă art. 174 alin. (6) 
educaţiei naţionale nr. 1 /2 0 1 1

43 completat prin L. nr. 90/2017 M. Of. nr. 312/2 mai 2017 introduce alin. (8_1) la art. 12
Lege pentru completarea art. 12 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1 /2 0 1 1

44 modificări prin L. nr. 137/2017 M. Of. nr. 444/14 iun. 2017 modifică art. 223 alin. (9_1)
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_l) 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. 1 11 din Legea introduce alin. (5_1) la art. 111 
educaţiei naţionale nr. 1 /2 0 1 1

48 modificări prin O.U.G. nr. 90/2017 M. Of. nr. 97317*dec. 2017 prorogă până la data de 31 decembrie
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri-fiscal-bugetare, 2018 temenele prevăzute la art. 361 alin. 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea ¡¡ţ ş i g)
unor termene

aprobată cu completări prin L. nr. 80/2018 M. Of. nr. 276128 mar. 2018
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49 modificări prin

50 modificări prin

51 modificări prin

52 modificări prin

53 admisă excepţie 
de neconst. prin

54 modificări prin

L. nr. 71/2018 M. Of. nr. 245/20 mar. 2018 modifică art. 84 alin. (1) şi (4)
Lege pentru modificarea art. 84 alin. (1) şi (4) din Legea 
educaţiei naţionale nr. 1 /2 0 1 1

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 /2 0 1 1

modifică art. 19 alin. (I_l), art. 25 alin.
(4). (5) şi (6), art. 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. (1) lit. e_l) şi 
e_3), art. 65 alin. (5_1). art. 68 alin. (6), 
art. 76 alin. (5), art. 102 alin. (3) lit. a), art. 
254 alin. (2_1);
introduce lit. e) la art. 96 alin. (2); 
abrogă art. 33 alin. (6_1), art. 76 alin. (6) 
şi (7), art. 90 alin. (4), art. 96 alin. (2) lit. 
a_J), b_l) şi c_î), art. 96_l, art. 96_2, art. 
254 alin. (3_1) şi (19_2), art. 257 alin.
(2 1), art. 361 alin. (3) lit. h)

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. 1/2 0 1 1 , precum şi pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr, 75/2005 
privind asigurarea calităţii educaţiei

modifică art. 9 alin. (2), art. 19 alin. (3), 
art. 61 alin. (1) şi alin. (4_1), art. 95 alin.
(1) lit. o), art. 131 alin. (l)t art. 193 alin.
(5), art. 224 şi pct. 4 din anexă;

introduce alin. (3) - (7) la art. 22, art.
22J  - 22_4, alin. (2_1) la art. 61, alin.
(1 _1) şi (l_2) la art. 129, art. 131 _1 sipet. 
51 11a anexă;

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

D.C.C. nr. 307/2018 M. Of. nr. 579/9 iul. 2018
Decizia nr. 307 din 8  mai 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionaiitate 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. 37 alin. (3) (termenul se împlineşte la
23 august 2018) după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

D.C.C. nr. 307/2018 M. Of. nr. 579/9 iul. 2018 art. 3 7 alin. (3)
Decizia nr. 307 din 8  mai 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionaiitate 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

L. nr. 201/2018 M. Of. nr. 661/30 iul. 2018 modifică art. 9 alin. (2), (4) şi (5), art. 27
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative alin. (1), (3) şi (4), art. 45 alin. (17), art. 
în domeniul educaţiei ]Q1 alin. (2), art. 104 alin. (2), (31(4) şi

(S_2);
introduce alin. (4_1) la art. 27, alin. (2_î) 

şi alin. (7) la art. 104
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55 modificări prin O.G. nr. 9/2018 M. Of. nr. 744/28 3ug. 2018 modifică art. 9 alin. (2), art. 27 alin. (2),
Ordonanţă privind modificarea şi completarea unor acte art. 99 alin. (1), art. 101 alin. (2), art. 158
normative în domeniul educaţiei aiin_ (4) şi (4_ 1), art. 201 alin. (1) şi (5),

art. 207 alin. (2) Ut. a), art. 263 alin. (10) şi 
art. 361 alin. (3) Ut. c); 
introduce alin. (2_2) la art. 9, alin. (3_1) la 
art. 19, alin. (2_1) la art. 27, alin. (10) la 
art. 96, alin. (10) la art. 99, alin. (4_2) şi 
(4_3) la art. 158, alin. (1 J l) la art. 201, lit. 
e_l) la art. 216 alin. (2), alin. (7_1) la art. 
263, alin. (5_I) la art. 294 şi art. 294^1

56 modificări prin O.U.G. nr. 87/2018 M. Of. nr. 833/28 S6p. 2018 introduce alin. (6 1) la art. 263;
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii abrogă art. 263 alin. (7_1) 
educaţiei naţionale nr. 1 /2 0 1 1

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 
completări prin

L. nr. 93/2019 M. Of. nr. 354/8 mai 2019

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

58 modificări prin L. nr. 289/2018 M. Of. nr. 1028/3 dec. 2018
Lege pentru modificarea art. 11 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1 /2 0 1 1

modifică art. 11

sa 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 /2 0 1 1

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 /2 0 1 1

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

61 modificări prin L. nr. 48/2019 M. Of. nr. 199/13 mar. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1 /2 0 1 1

modifică art. 63 alin. (2), art. 94 alin. (2) 
Ut. v) şi art. 216 alin. (2) lit.j); 
introduce alin. (2_l)-(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
Lege pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

introduce art. 31_1, art. 31_2, alin. (2_1) 
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. 1/2 0 1 1 , 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. 226_1; 
abrogă art. 253;
prorogă termenul prevăzut la art. 9 alin. 
(2_2) 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 /2 0 1 1

65 modificări prin [_. nr. 87/2019 M. Of. nr. 345/6 mai 2019 modifică art. 263 alin. (10)

66 modificări prin L. nr. 102/2019 M. Of. nr. 363/10 mai 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1 /2 0 1 1

modifică art. 99 alin. (1); 
introduce alin. (3 1) - (3 3) la art. 99

67 modificări prin L. nr. 103/2019 M. Of. nr. 371/13 mai 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1 /2 0 1 1

modifică art. JOS alin. (2) lit. e) şi h); 
introduce alin. (4) la art. 105 şi alin. (2_1) 
la art. 123

60 modificări prin L. nr. 104/2019 M. Of. nr. 392/20 mai 2019 modifică art. 223 alin. (2) şi alin. (7) lit.b);
Lege pentru modificarea şi completarea art. 223 din Legea introduce lit. d) la art. 223 alin. (6) şi alin. 
educaţiei naţionale nr. 1 /2 0 1 1  (14) - (¡6) la art. 223

69 modificări prin L. nr. 112/2019 M. Of. nr. 460/7 iun. 2019 modifică art. unic pct. 1 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 /2 0 1 1

70 modificări prin L. nr. 114/2019 M. Of. nr. 469/10 iun. 2019 modifică art. 262 alin. (4)
Lege pentru modificarea art. 262 alin. (4) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1 /2 0 1 1

71 modificări prin L. nr. 139/2019 M. Of. nr. 592/18 iul. 2019 modifică art. 146J;
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului introduce art. 146_2 
nr. 4/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1 /2 0 1 1

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 aii. 84 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1 /2 0 1 1

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 ia 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. 2 0 2 0

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 
Pădurilor1’; 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
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1 /2 0 1 1

modifică art. 66 alin. (1), art. 205 alin. (5); 
introduce alin. (î_ î) la art. 7, alin. (4) la 
art. 16 şi art. 56_1; completează anexa

75 modificări prin O.U.G. nr. 79/2019 M. Of. nr. 1032/23 dec. 2019
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri în domeniul 
educaţiei şi pentru prorogarea unor termene

prorogă termenele prevăzute la art. 361 
alin. (3) lit. b), c) şi d)

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 /2 0 1 1

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

introduce alin. (î_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 /2 0 1 1

modifică art. 234 alin. (4) şi art. 280 alin. 
(1), (3), (4), (5), (7) şi (8); ' 
introduce alin. (4_1) şi (4_2) la art. 234 şi 
alin. (3 1) la art. 280

78 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 /2 0 1 1

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 /2 0 1 1

modifică art. 84 alin. (3) şi (3_1); 
abrogă art. 84 alin. (3_2), (3_3) şi (3_4)

so rectificare
RECTIFICARE

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

81 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) la 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 2 0 2 0 , 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) lit. e); 
introduce alin. (3_5) la art. 84, lit. 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 /2 0 1 1

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, lit. n) la art.
249, alin. (4_2) la art. 285, alin. (1 0 1 ) la 
art. 287
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84 m odifică ri prin [_. nr. 80/2020 M. Of. nr. 510/15 iun. 2020 modifică art. 131 alin. t l l  art. 286 alin. (1)
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei şi art. 287 alin. (9):
naţionale nr. 1 /2 0 1 1  introduce lit. k) la art. 287 alin. (2)

ss modificări prin L. nr. 83/2020 M. Of. nr. 520/17 iun. 2020
Lege pentru modificarea art. 260 din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1 /2 0 1 1

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

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

se completat prin L. nr. 133/2020 M. Of. nr. 623/15 iul. 2020
Lege pentru completarea art. 83 din Legea educaţiei naţionale 
nr. 1 /2 0 1 1

89 modificări prin L. nr. 184/2020 M. Of. nr. 762/20 aug. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1 /2 0 1 1

90 modificări prin L. nr. 185/2020 M. Of. nr. 762/20 aug. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1 /2 0 1 1

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 /2 0 1 1

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

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 pentm 
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

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

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. 260 alin. (î) lit. d)

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

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

introduce alin. (1 _I) la art. 83

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

modifică art. 63 alin. (1) lit. c), d), e) şi 
e_l), art. 63 alin. (2) lit. b), art. 63 alin. (3) 
şi (3_1), 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. (1_1) la art. 23, lit. d l) la 
art. 63 alin. (I), alin. (4) la art. 63, lit. e) la 
art. 262 alin. (1), alin. (4_l) la art. 262 şi 
alin. (7) la art. 262

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

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

modifică art. 172 alin. (I) lit. 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_l) la art. 242, alin.
(7 J ) la art. 242

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

se modificări prin

97 modificări prin

98 modificări prin

99 modificări prin

ioo modificări prin

ioi modificări prin

102 modificări prin

L. nr. 226/2020 M. Of. nr. 1018/2 nov. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1 /2 0 1 1

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)

O.U.G. nr. 226/2020 M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele masuri 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

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_1) si
(9 2)',
introduce alin. (1_I) şi (1_2), alin. (4_2), 

alin. (8_1) şi alin. (11) la art. 58

O.U.G. nr. 8/2021 M. Of. nr. 168/18 feb. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

modifică art. 123 alin. (2_1), art. 205 alin.
(2), art. 269;
abrogă art. 205 alin. (2_î)

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 introduce 3) ,a art ll5 _ a/ín. (4) ¡a

art. 116, alin. (4_1) la art. 132, alin. (6) la 
art. 137, alin. (1 J l) la art. 138, alin. (4) ş
(5) la art. 147, alin. ( 12)  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)

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 /2 0 1 1

O.U.G. nr. 41/2021 M. Of. nr. 560/31 mai 2021 modifică art. 257 alin. (1), art. 260 alin. (1);
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii introduce alin. ( 11)  la art. 257, alin. 
educaţiei naţionale nr. 1 /2 0 1 1  ( } J )  ¡a art. 260, alin. (2 J )  la art. 261,

art. 261 _1;
abrogă art. 246 alin. (3)

O.U.G. nr. 50/2021 M. Of. nr. 606/17 iun. 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
educaţiei naţionale nr. 1 /2 0 1 1

modifică art. 84 alin. (1_3); 
introduce alin. (1 _4) - (I_9) la art. 84; 
abrogă art. 104 alin. (2) lit. e)
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EVENIMENTE SUFERITE de actu l...

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

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

1 republicare cu M. Of. nr. 345/18 mai 2011 
renumerotare Lege - Codul muncii

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

3 modificări prin L. nr. 147/2012 M. Of. nr. 509/24 iul. 2012 modifică art. 139 alin. (I)
Lege pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii

4 modificări prin O.U.G. nr. 44/2012 M. Of. nr. 606/23 aug. 2012 prorogă termenul de intrare în vigoare a
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea Legii nr. 134/2010 până la 1 febntarie 201. 
nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă 

aprobată prin L. nr. 206/2012 M. Of. nr, 762/13 nov. 2012

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

la data de 1 febntarie 2014, modifică art. 
264, art. 265; 
abrogă art. 261-263

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

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

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 M. Of. nr. 388/28 iun. 2013 
completări prin

prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 până la 15 febrvarie 
2013

7 modificări prin L. nr. 272013 M. Of. nr. 89/12 feb. 2013 modifică art. 269 alin. (1)
Lege privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor 
judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a 
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

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

10 modificări prin

11 modificări prin

12 modificări prin

13 admisă excepţie 
de neconst. prin

14 modificări prin

15 admisă excepţie 
de neconst. prin

16 modificări prin

17 modificări prin

18 admisă excepţie 
de neconst. prin

L. nr. 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013 modifică, la 1 februarie 2014, art. 61 lit. b).
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind introduce lit. c_l) la art. 52 alin. (1)
Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale

L. nr. 77/2014 M. Of. nr. 470/26 iun. 2014 modifică art. 251 alin. (4)
Lege pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii

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

modifică art. 56 alin. (1) lit. c), art. 145 
alin. (2), art. 146;
introduce alin. (5)-(6) la art. 16, alin. (3) ş>
(4) la art. 92, alin. (4)-(6) la art. 145

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

modifică art. 137 alin. (1)

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

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

suspendă pentru 45 zile dispoziţiile art. 52 
alin. (1) lit. b) teza întăi(termenul se 
împlineşte la 1 august 20I5)după care 
operează prevederile art. 147 din 
Constituţie

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

D.C.C. nr, 814/2015 M. Of. nr. 950/22 dec. 2015 suspendă penti-u o perioadă de 45 de zile
Decizia nr. 814 din 24 noiembrie 2015 referitoare la excepţia dispoziţiile art. 60 alin. (1) lit. g) (termenul
de neconstituţionaiitate a dispoziţiilor art. 60 alin. { 1 ) lit. g) din se împlineşte la 5 februarie 2016) după
Leaea nr 53/2003 - Codul muncii ’ - . j j  s~<9 care opereaza art. 147 din Constituţie

L. nr. 57/2016 M. Of. nr. 283/14 apr. 2016 introduce lit. g) la alin. (1) al art. 51
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 
privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative

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

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
52 alin. (!) Ut. a) (termenul se împlineşte 
la 22 august 2016) după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

2° modificări prin L. nr. 176/2016 M. Of. nr. 808/13 oct. 2016
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

modifică art. 139 alin. (1)

21 completat prin L. nr. 220/2016 M. Of. nr. 931/18 nov. 2016 introduce o nouă liniuţă la art. ¡39 alin. (i t
Lege pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii

22 modificări prin O.U.G. nr. 53/2017 M. Of. nr. 644/7 aug. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 53/2003 - Codul muncii

aprobată cu modificări şi 
completări prin

L. nr. 88/2018 M. Of. nr. 315/10 apr. 2018

modifică art. ¡6, art. 17 alin. (5). art. ¡¡9, 
art. 260 alin. (1) Ut. e) şi art. 265 alin. (2); 
introduce art. J5_l. lit. e_l)-e_3) şi q) la 
art. 260 alin. (1), alin. (J_l), (4) şi (5) la 
art. 260;
abrogă art. 264 alin. (4)

23 admisă excepţie D.C.C. nr. 759/2017 M. Of. nr. 108/5 feb. 2018 art.56 alin. (I) lit. c) teza a doua, prima
de neconst. pnn Decizia nr. 759 din 23 noiembrie 2017 referitoare ia excepţia ipoteză 

de neconstituţionaiitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza 
a doua, prima ipoteză din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

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

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
56 alin. (1) lit. c) teza a doua, prima 
ipoteză( termenul se împlineşte la 21 mar. 
2018, după care operează prevederile art. 
¡47 din Constitutie

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

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

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

modifică art. J5_ l Ut. a) şi b), art. ¡6 alin. 
(1) şi (2), art. 119, art. 260 alin. (î) Ut. e) şi 
e_i)-e_3) şi art. 260 alin. (I_l); 
introduce art 16^1, alin. (3) la art. 139 şi 
alin. (4)-(6) la art. 260

27 modificări prin L. nr. 127/2018 M. Of. nr. 491/14 iun. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
privind personalul navigant

modifică art. 277 alin. (2); 
introduce alin. (7) la art. 72
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28 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 387/2018 M. Of. nr. 642/24 iul. 2018
Decizia nr. 387 din 5 iunie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionaiitate a dispoziţiilor art. 53 alin. (1) teza întâi din 
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi 
ale art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii

constată că dispoziţiile art. 56 alin. (1) lit. 
c) teza întâi sunt constituţionale în măsura 
în care sintagma ,,condiţii de vârstă 
standard” nu exclude posibilitatea femeii 
de a solicita continuarea executării 
contractului individual de muncă, în 
condiţii identice cu bărbatul, respectiv 
până la împlinirea vârstei de 65 de ani

29 modificări prin O.U.G. nr. 96/2018 M. Of. nr. 963/14 nov. 2018 modifică art. 56 alin. (1) lit. c);
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea unor termene, introduce alin. (3) la art. 56 şi alin. (î_ l) şi
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte (j 2) la art 164
normative —

aprobată cu modificări şi L. nr. 93/2019 M. Of. nr. 354/8 mai 2019 
completări prin

30 completat prin O.U.G. nr. 26/2019 M. Of. nr. 309/19 apr. 2019 introduce art. 147_1
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

31 modificări prin L. nr. 93/2019 M. Of. nr. 35418 mai 2019 aprobă cu modificări şi completări O.U.G.
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018 şi modifică art. 56 alin. (1) lit.
nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi cj  ■
pentru modificarea şi completarea unor acte normative ^  ^  » ţ ^  ^

32 completat prin L. nr. 153/2019 M. Of. nr. 623/26 iul. 2019 introduce alin. (4) la art. 139
Lege pentm completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii

33 completat prin L. nr. 37/2020 M. Of. nr. 280/3 apr. 2020 introduce alin. (2_1) şi (3_I) la art. 139
Lege pentm completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii şi a art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011

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

35 modificări prin L. nr. 151/2020 M. Of. nr. 658/24 iul. 2020 modifică art. 5 alin. (2) - (4), art. 59 lit. a);
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - introduce alin. (5) - (9) la art. 5, lit. r) la 
Codul muncii art 260 alin. (1)

36 modificări prin L. nr. 213/2020 M. Of. nr. 893/30 sep. 2020 modifică art. 17 alin. (6) şi (7), art. 242 lit.
Lege pentm modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - d), art. 251 alin. (2) şi (4);
Codul muncii introduce art. 34_1, art. 231_î, alin. (1 _I)

la art. 251

37 completat prin L. nr. 298/2020 M. Of. nr. 1293/24 dec. 2020 introduce l i t . f  la art. 52 alin. (1), art.
Lege pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii 5 i_ 7 ,  lit.e_4) la art. 260 alin. (1)
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Ordonanţă de urgenţă privind utilizarea semnăturii electronice la art. 1 7 alin. (3) şi alin. (3) la art. 110 
în domeniul relaţiilor de muncă şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 208/2021 M. Of. nr. 720/22 iul. 2021 
completări prin

38 completat prin O.U.G. nr. 36/2021 M. Of. nr. 474/6 mai 2021 introduce alin. (I_l)-(1_7) la art. 16. Ut. o)

39 modificări prin O.U.G. nr. 37/2021 M. Of. nr. 474/6 mai 2021 modifică art. 17 alin. (4), art. 119 alin. (2)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii şi art. 241; 
nr. 53/2003 - Codul muncii introduce alin. (4 1) la art. 17

completat prin L. nr. 138/2021 M. Of. nr. 501/13 mai 2021 introduce alin. ( 6 J ) la art. 34
Lege pentru completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii

41 modificări prin L. nr. 208/2021 M. Of. nr. 720/22 iul. 2021
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 36/2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate 
sau semnăturii electronice calificate, însoţite de marca 
temporală electronică sau marca temporală electronică 
calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în 
domeniul relaţiilor de muncă, şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

modifică art. 16 alin. (1_1) - (1_3), (1 _6) şi 
(1_7) şi art. 17 alin. (3) lit. o); 
introduce alin. (1_8) la art. 16; 
abrogă art. 16 alin. (1_4) şi (1 J5)
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EVENIMENTE SUFERITE de actu l.

H.G. nr. 50/2011 M. Of. nr. 76/28 ian. 2011

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat

1 modificări prin H.G. nr. 817/2011 M. Of. nr. 586/18 aug. 2011 modifică anexa
Hotărâre pentru modificarea art. 50 din Normeie metodologice 
de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
50/2011

2 modificări prin H.G. nr. 57/2012 M. Of. nr. 82/1 feb. 2012 modifică şi completează anexa
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
52/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
38/2011

3 modificări prin H.G. nr. 225/2012 M. Of. nr. 217/2 apr. 2012 modifică anexa
Hotărâre pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 50/2011, a anexelor nr. 1 şi 2 la Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 
privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, precum şi a anexei nr. 1 la 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 52/2011

 ̂ modificări prin H.G. nr. 1291/2012 M. Of. nr. 897/28 dec. 2012 modifică şi completează anexa
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr, 416/2001 
privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
52/2011, şi pentru modificarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia 
pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi 
pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a 
alocaţiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 577/2008

5 modificări prin H.G. nr. 778/2013 M. Of. nr. 631/11 oct. 2013 modifică şi completează anexa
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind atoaa|*a pentru 
susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea>âuvernului nr.
38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicate a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 
privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului 
rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011

Consiliul Legislativ - luni, 13 septembrie 2 Pag. 1 din 2



Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru 
susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 
privind măsurile de protecţie socială in perioada sezonului 
rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011

6 modificări prin H.G. nr. 559/2017 M. Of. nr. 665/11 aug. 2017 modifică şi completează anexa
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