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TABEL COMPARATIV 
 
 
 
 
 
 

Nr.
crt. 

Text Lege nr. 202/1998 Propuneri de modificare Explicaţie 
 

1. ART. 91 - În Partea a VII-a se 
publică, în temeiul unor 
dispoziții legale, acte juridice 
referitoare la societăți 
cooperative și la alte categorii de 
persoane juridice înființate de 
societățile cooperative, precum și 
alte acte referitoare la cooperație, 
stabilite prin dispoziții legale. 

Înaintea articolului 91 se introduce un nou 
articol 9¹ cu următorul cuprins şi, ca urmare, 
actualul articol 91 devine  articolul 92:  
ART. 9¹. – În Partea a VI-a se publică 
anunţurile privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică şi a contractelor de concesiune 
de lucrări şi servicii publice, a contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică, 
precum şi alte anunţuri stabilite prin dispoziţii 
legale. 

Noul articol 91 precizează, 
generic, actele care se publică în 
Partea a VI-a .  (OG nr. 16/2002, 
care a înfiinţat Partea a VI-a, a 
fost abrogată prin OUG nr.  
34/2006 și până acum nu exista 
un text corespunzător în Legea 
nr. 202/1998).  
 

 
 

 ART. 151. – Regia Autonomă „Monitorul 
Oficial” editează Monitorul Oficial al României 
prezentat atât în format tipărit, cât şi în format 
electronic, pe care îl pune la dispoziţia tuturor 
categoriilor de utilizatori contra cost. 
ART. 152. - Regia Autonomă „Monitorul 
Oficial” realizează şi un produs electronic, 
accesibil pe Internet, care este destinat exclusiv 
informării gratuite a persoanelor fizice asupra 
actelor ce se publică în Monitorul Oficial al 
României.” 

accesul gratuit la actele 
normative 
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2. ART. 16 - În cazul actelor a 
căror publicare este prevăzută de 
Constituție, precum şi în cazul 
actelor ce se publică în Partea a 
II-a, cheltuielile de publicare 
sunt suportate de Regia 
Autonomă "Monitorul Oficial" 
din bugetul propriu. 

Articolul 16 se abrogă. Actele se publică cu plată, cu 
excepţia celor consacrate în 
legile speciale în raport cu Legea 
nr. 202/1998.  
Printre actele care nu se vor mai 
publica gratuit ar fi: legile, 
decretele preşedintelui, deciziile 
curţii constituţionale, hotărârile 
Guvernului.  

3. ART. 17 - Cheltuielile 
determinate de publicarea 
celorlalte acte se suportă de către 
emitenți,  pe baza tarifelor 
aprobate anual de Biroul 
permanent al Camerei 
Deputaților, la propunerea Regiei 
Autonome "Monitorul Oficial". 

ART. 17. – Cheltuielile determinate de 
publicarea actelor în Monitorul Oficial al 
României,  Părţile I–VII, se suportă de către 
emitenţi, pe baza tarifelor aprobate anual de 
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor. 
Pentru Partea I, în limba maghiară, cheltuielile 
de publicare se suportă de către Camera 
Deputaţilor. 

1. Emitenţii suportă cheltuielile 
de publicare.  
 

2. Se precizează expres sursa de 
finanțare pentru Partea I 
maghiară 
 

4. ART. 19 - Procedura publicării 
în Părțile I-V, procedura 
republicării şi a rectificării, 
precum și cea a publicării unor 
acte normative în numere 
speciale, cu tiraj limitat, se 
stabilesc de către secretarul 
general al Camerei Deputaților. 

ART. 19. – Procedura publicării în Părţile I–
VII, procedura republicării şi a rectificării, 
precum şi cea a publicării unor acte normative 
în numere speciale, cu tiraj limitat, se stabilesc 
prin ordin al secretarului general al Camerei 
Deputaţilor. 

3. Se adaugă în enumerare 
Părțile a VI-a şi a VII-a, 
pentru corelarea dispoziţiilor 
legii. 

 
 


