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MEMORANDUM  
 
 
Adoptarea măsurilor necesare asigurării unui cadru normativ care să răspundă 

exigenţelor referitoare la accesibilitatea şi previzibilitatea normei de drept. 
Implicaţiile adoptării Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a noului Codul 

penal asupra republicării unor acte normative 
  

 
I.   Consideraţii generale 
Orice societate modernă se caracterizează printr-o activitate normativă intensă, 

însă pentru ca aceasta să-şi atingă obiectivul urmărit, respectiv progresul social, 
trebuie să se materializeze într-un sistem legislativ stabil, unitar, corelat şi inter-
relaţionat.  

De altfel, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în jurisprudenţa sa 
constantă1 a statuat cu valoare de principiu importanţa asigurării accesibilităţii şi 
previzibilităţii legii, inclusiv sub aspectul stabilităţii acesteia.  

Incertitudinea, fie ea legislativă, administrativă sau legată de practicile urmate de 
autorităţi reprezintă un factor important pe care Curtea de la Strasbourg îl are în 
vedere atunci când apreciază conduita statelor din perspectiva respectării principiilor 
statuate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, fiind subliniat de către aceasta 
că atunci când este vorba de o chestiune de interes general, autorităţile publice sunt 
obligate să reacţioneze în timp util, în mod corect şi cu cea mai mare coerenţă. 

Realitatea normativă cu care se confruntă România în ultima perioadă nu poate fi 
ignorată. Numărul mare al actelor normative adoptate anual a determinat apariţia unei 
instabilităţi legislative accentuate, cadrul juridic fiind frecvent supus modificării 
şi/sau completării. Totodată, se poate constata faptul că dintre actele normative 
adoptate în ultima perioadă, un număr destul de mare modifică ori abrogă acte 
normative adoptate recent.  

În acest context, a fost realizată o analiză cu privire la evoluţia cadrului normativ 
începând cu anul 2000 şi până în prezent. În urma acestei analize s-a constatat că în 
perioada menţionată au fost adoptate aproximativ 49.000 de acte normative, dintre 
care: 

- 5.881 legi; 
- 2.154 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului; 
- 821 ordonanţe ale Guvernului; 
- 20.528 hotărâri ale Guvernului; 
- 19.616 ordine. 
Potrivit datelor furnizate de Consiliul Legislativ, prevăzute în Anexa nr. 1 la 

prezentul Memorandum, fondul activ al legislaţiei României cuprinde 13.317 acte 
normative de bază, în vigoare sau neabrogate expres, dintre care: 

- 4206 legi şi decrete-lege; 
-    826 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului; 

                                                           
1 În cauze precum Sunday Times contra Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, 1979, 
Reckvenzi contra Ungariei, 1999, Rotaru contra României, 2000, Damman împotriva Elveţiei, 2005. 
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- 575 ordonanţe ale Guvernului; 
- 7424 hotărâri ale Guvernului; 
- 56 hotărâri ale consiliului de miniştri. 
- 230 alte acte normative (decrete ale Consiliului de Stat, decrete prezidenţiale, 

decrete). 
Multe dintre aceste norme reglementează situaţii juridice similare sau chiar 

identice pentru care nu s-ar justifica emiterea unor reglementări distincte. De 
asemenea, foarte multe acte normative au suferit multiple modificări în intervale de 
timp foarte scurte, făcând dificilă urmărirea evoluţiei legislative de către destinatarul 
normei. 

Astfel, se poate concluziona că suntem în prezenţa unui exces legislativ, de 
natură să determine lipsa de previzibilitate a normei de drept şi dificultatea aplicării 
acesteia. 

De altfel, numărul mare de decizii pronunţate de către Înalta Curte de 
Casaţie si Justiţie în soluţionarea recursurilor în interesul legii (69 de hotărâri în 
ultimii 4 ani2) reprezintă un indiciu al faptului că acest fenomen legislativ poate 
conduce la interpretări neunitare ale normelor de drept şi la lipsa de 
accesibilitate a acestora.  
  

În aceste condiţii şi având în vedere mijloacele tehnico-juridice pe care legislaţia 
în vigoare le pune la dispoziţia legiuitorului pentru a limita efectele unei tendinţe de 
reglementare extensivă, apreciem că se impune elaborarea şi punerea în aplicare a 
unei strategii sistematice şi coerente, susţinută de Guvernului României – Strategia 
privind asanarea cadrului legislativ în vigoare. 

 
Strategia ar urma să fie pusă în aplicare pe durata a 3 ani de la data 

aprobării ei, toate demersurile instituţionale fiind coordonate de Secretariatul 
General al Guvernului, prin Direcţia pregătire şedinţe ale Guvernului. 

Ministerul Justiţiei va sprijini aplicarea acestei Strategii, alături de Consiliul 
Legislativ, principala instituţie cu competenţe în domeniu. 

În procesul de aplicare a Strategiei, instituţiile responsabile vor avea în vedere 
criterii de prioritizare a actelor normative asupra cărora urmează a se interveni. 
Putem enumera un prim set de criterii, care pot fi dezvoltate, în funcţie de specificul 
domeniului: 

-    frecvenţa aplicării;  
- impactul economic;  
- influenţa socială;  
- tipul de act normativ (primar, secundar, terţiar); 
- numărul de modificări aduse actului normativ; 
- actele normative care au generat interpretări diferite sau care faţă de care au 

fost semnalate dificultăţi în aplicare. 

                                                           
2  2012 – 10 hotărâri de admitere; 2011 – 23 hotărâri de admitere; 2010 – 10 hotărâri de admitere; 2009 
- 26 hotărâri de admitere 
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Pentru a direcţiona demersurile instituţionale ce ar urma să fie întreprinse în 
vederea implementării Strategiei, formulăm următoarele propuneri, care constituie, în 
acelaşi timp, mecanisme prin care poate fi sistematizat cadrul normativ în vigoare şi 
asigurat caracterul predictibil al normelor:  

 
II. Propuneri 
II. 1. Folosirea instituţiei republicării 
Scopul republicării este de a simplifica aplicarea unei reglementări anterior 

amendate, exprimând-o într-o formă unitară, într-un singur act normativ. În acest fel, 
atât beneficiarul normei, cât şi organele jurisdicţionale învestite să soluţioneze o 
anumită situaţie juridică vor putea urmări mai uşor care sunt realităţile normative care 
îi sunt aplicabile. Totodată, republicarea oferă avantaje şi în ceea ce priveşte 
activitatea de evidenţă a legislaţiei.  

Deşi dispoziţiile art. 70 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, prevăd expres că 
republicarea actelor normative se face prin grija autorităţii publice care a emis 
actul de modificare, respectiv de completare, în cel mult 45 de zile de la data 
publicării actului care a dispus această măsură, multe dintre actele normative 
pentru care există o dispoziţie expresă privind republicarea nu au fost 
republicate până în prezent.  

Astfel, conform datelor furnizate de către Consiliul Legislativ, prevăzute în Anexa 
nr. 2 la prezentul Memorandum, din cele 1782 acte normative propuse spre 
republicare, în perioada 2000 – 15 noiembrie 2012, au fost republicate numai 
344.  

Potrivit legii, activitatea de republicare a actelor normative emise la nivelul 
Guvernului (legislaţie secundară şi terţiară), va fi gestionată de către instituţia 
iniţiatoare, fie direct (în cazul ordinelor ministrului), fie prin intermediul 
Secretariatului General al Guvernului (în cazul actelor normative emise de Guvern).  

În cazul în care este vorba despre acte normative la nivel primar, Parlamentul 
este cel care gestionează activitatea de republicare, prin secretarul general al Camerei 
Deputaţilor.  

În aceste condiţii, pentru realizarea republicării, ministerele şi celelalte instituţii cu 
drept de iniţiativă legislativă ar trebui să întreprindă următoarele demersuri: 

- să inventarieze, în funcţie de domeniul propriu de competenţă, actele 
normative pentru care se impune republicarea; 

- să redacteze formele republicabile ale actelor normative identificate; 
- să transmită spre republicare Monitorului Oficial actele normative de nivel 

terţiar (ordine ale ministrului sau alte acte cu caracter normativ emise de conducătorii 
instituţiilor); 

- să transmită Secretariatului General al Guvernului, în vederea republicării, 
actele normative emise de Guvern; 

 - să transmită formele republicabile ale legilor Secretariatului General al 
Guvernului, în vederea sesizării secretarului general al Camerei Deputaţilor,  
pentru efectuarea demersurilor de republicare. 

În contextul celor prezentate, sub rezerva situaţiei descrise la punctul III din 
prezentul Memorandum, propunem începerea demersurilor mai sus prezentate. 
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II.2. Înlăturarea paralelismelor în reglementare 
În contextul inflaţiei legislative, se impune ca, ulterior activităţii de republicare, să 

fie realizată şi o analiză a cadrului normativ din perspectiva paralelismelor în 
reglementare.  

Astfel, ţinând cont şi de prevederile art. 16 din Legea nr. 24/2000 este necesară 
efectuarea de către fiecare instituţie a unei evaluări a legislaţiei din domeniul său de 
competenţă, din perspectiva existenţei unor paralelisme legislative.  

În cazul în care astfel de paralelisme sunt identificate, va fi necesară amendarea 
corespunzătoare a legislaţiei pentru înlăturarea acestora, potrivit alin. (2) al aceluiaşi 
articol, fie prin abrogare, fie prin concentrarea materiei în reglementări unice. 

 
II.3. Asanarea legislaţiei 
Având în vedere că, la acest moment, în legislaţia naţională există o serie de 

dispoziţii legale căzute în desuetudine sau care înregistrează aspecte de 
contradictorialitate cu reglementarea în vigoare, se impune realizarea unei asanări a 
legislaţiei active, potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 24/2000. 

Astfel, este necesar ca, în procesul de elaborare a proiectelor de acte 
normative, să se urmărească abrogarea expresă a dispoziţiilor legale căzute în 
desuetudine sau care cuprind aspecte contradictorii în raport cu alte dispoziţii 
legale în vigoare.  

 
         II. 4. Alte măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei privind asanarea 
cadrului legislativ în vigoare. 
 Îndeplinirea Strategiei poate fi însoţită şi de alte măsuri (care să privească 
inclusiv actele normative care nu cuprind dispoziţii de republicare)3, precum: 

- inventarierea tuturor actelor normative, la nivel de lege, ordonanţe şi ordonanţe 
de urgenţă ale Guvernului asupra cărora s-a intervenit legislativ în ultimii ani şi care nu 
conţin dispoziţii de republicare; 

- înlocuirea unor acte normative care, datorită numeroaselor intervenţii legislative 
prezintă dificultăţi în aplicare; 

- promovarea unui act legislativ care să constituie temei de republicare pentru 
toate actele normative modificate substanţial, având în vedere că unele dintre aceste 
acte nu au un astfel de temei; 

- concentrarea unor acte normative dintr-un anumit domeniu într-o reglementare 
unică.  
 

III. Situaţia republicării actelor normative modificate/completate prin Legea 
nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 

 
În data de 12 noiembrie 2012 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 

187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (în 
continuare, Legea nr.187/2012). Prin această lege se urmăreşte: 

                                                           
3 Rezultate din punctul de vedere al Consiliului Legislativ, prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul 
Memorandum. 
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- pregătirea, din perspectivă exclusiv legislativă, a punerii în aplicare a noului 
Cod penal, fiind operate, în acest scop, modificări legislative în vederea creării unui 
cadru legislativ coerent şi clar în materie penală, prin evitarea suprapunerilor de norme 
în vigoare existente în Codul penal şi în legile speciale; 

- crearea unui regim sancţionator uniform şi adaptarea legilor speciale la normele 
noului Cod penal, prin clarificarea anumitor aspecte ambigue din legislaţia penală 
existentă, precum şi prin reformularea unor texte pentru asigurarea respectării 
cerinţelor de previzibilitate a legii penale, potrivit jurisprudenţei europene în materie ori 
prin completarea unor ipoteze de incriminare pentru a răspunde obligaţiilor asumate 
de statul român pe plan internaţional. 

Legea nr. 187/2012 reprezintă rezultatul unei activităţi legislative susţinute şi 
complexe, fiind modificate, completate sau abrogate 212 acte normative cu 
relevanţă în domeniul dreptului material (Titlul II - Dispoziţii privind modificarea 
şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale, art. 23 – 234 
din Lege), prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul Memorandum. 

 
  Potrivit art. 246 şi 247 din Legea nr. 187/2012, data intrării în vigoare a legii, 

dar şi a noului Cod penal (Legea nr. 286/2009) a fost stabilită pentru 1 februarie 
2014. Conform aceleiaşi legi (art. 248), actele normative prevăzute în Titlul II - 
Dispoziţii privind modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind 
dispoziţii penale, urmează a fi republicate.  

În aceste condiţii, rămâne în sarcina tuturor instituţiilor cu competenţe de 
iniţiativă legislativă, a Guvernului în ansamblul său, dar şi a Parlamentului, 
asigurarea unui cadru legislativ naţional coerent între perioada adoptării Legii 
nr. 187/2012 şi perioada intrării acesteia în vigoare (alături de noul Cod penal). 

 
Observând cele de mai sus, propunem următoarele: 
 
1. Orice modificare, completare sau abrogare a normelor juridice cuprinse 

în actele normative prevăzute la art. 23 – 234 din Legea nr. 187/2012, precum şi 
orice republicare a acestor acte normative să aibă în vedere soluţiile deja 
agreate şi adoptate prin legea de punere în aplicare a noului Cod penal.  

Aceasta, întrucât soluţiile cuprinse în Legea nr. 187/2012 s-au conturat în urma 
unui intens şi complex proces de identificare şi analizare a legislaţiei naţionale în 
materia dreptului penal material (fiind analizate în etapa premergătoare elaborării 
aproximativ 300 de legi speciale), noile texte fiind rezultatul cooperării tuturor 
ministerelor, instituţiilor şi autorităţilor publice cu atribuţii în domeniile analizate, dar şi 
al unor dezbateri parlamentare extinse asupra tuturor intervenţiilor legislative cuprinse 
în Legea nr. 187/2012. 

 
2. Republicarea actelor normative modificate prin art. 23 – 234 din Legea 

nr. 187/2012 să aibă loc după intrarea în vigoare a noii reglementări în materia 
dreptului penal substanţial. Aceasta, întrucât modificările şi completările cuprinse în 
Titlul II al Legii nr. 187/2012 privesc răspunderea penală a persoanelor, cea mai gravă 
formă a răspunderii juridice, angajată pentru încălcări importante ale relaţiilor sociale.  



 
 

 

 
 
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 

Bucureşti, România 
www.just.ro 

 
 

                                                   
COD: FS-01-03-ver.1 

 
 

6

De asemenea, în conformitate cu punctul de vedere exprimat de Consiliul 
Legislativ menţionat anterior, pentru a adopta o soluţie în spiritul normelor de tehnică 
legislativă, republicările în cauză ar trebui efectuate numai după intrarea în vigoare a 
Legii nr. 187/2012 deoarece, în caz contrar, în cadrul unui act normativ republicat vor 
exista unele texte care nu au intrat încă în vigoare, fapt neîntâlnit până acum în 
practica republicării actelor normative, a cărei esenţă este tocmai prezentarea actuală, 
clară şi completă a informaţiilor juridice.  

O soluţie contrară ar fi de natură să creeze tulburări în procesul de aplicare a 
legilor speciale în discuţie, întrucât, prin renumerotarea textelor legilor, efectuată cu 
ocazia republicării, modificările şi completările efectuate prin Legea nr. 187/2012 nu îşi 
vor găsi corespondent într-o formă republicată a acestor acte normative (avem în 
vedere situaţia în care articolelor, alineatelor, capitolelor şi celorlalte structuri din lege li 
s-a dat o nouă numerotare prin republicare).  

Mai mult decât atât, republicarea acestor legi înainte de intrarea în vigoare a 
Legii nr. 187/2012, dacă s-a dat textelor o nouă numerotare, poate conduce la 
existenţa aceleiaşi infracţiuni, cu conţinut diferit, în cadrul aceluiaşi act normativ, la 
articole diferite. 

 
3. Date fiind competenţele Parlamentului în materia republicării actelor 

normative, ar fi util ca Guvernul să informeze Legislativul asupra considerentelor 
menţionate la punctul 2, cu privire la republicarea actelor normative din anexa la 
prezentul Memorandum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexa nr. 4 

 
 

LEGE   Nr. 187 din 24 octombrie 2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 
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Publicată în Monitorul Oficial  nr. 757 din 12 noiembrie 2012 
 

TITLUL II 
Dispoziţii privind modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind 

dispoziţii penale 
 
    ART. 23 
    Legea nr. 59/1934 asupra cecului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 100 din 1 mai 1934, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 24 
    Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau 
instituţiilor publice, publicată în Buletinul Oficial nr. 132 din 18 noiembrie 1969, cu 
modificările ulterioare. 
    ART. 25 
    Decretul nr. 588/1973 privind valorificarea florilor de mină care nu conţin aur nativ, 
republicat în Buletinul Oficial nr. 195 din 8 decembrie 1973, cu modificările ulterioare. 
    ART. 26 
    Decretul nr. 340/1981 privind regimul emiţătoarelor radioelectrice, publicat în 
Buletinul Oficial nr. 92 din 27 noiembrie 1981. 
    ART. 27 
    Decretul-lege nr. 15/1990 privind urmărirea, judecarea şi pedepsirea unor infracţiuni 
de speculă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 
1990. 
    ART. 28 
    Decretul-lege nr. 24/1990 privind sancţionarea ocupării abuzive a locuinţelor din 
fondul locativ de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 15 
ianuarie 1990. 
    ART. 29 
    Decretul-lege nr. 41/1990 privind asigurarea unui climat de ordine şi legalitate, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 27 ianuarie 1990. 
    ART. 30 
    Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale 
ilicite, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 5 mai 2009.  
    ART. 31 
    Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării 
teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României, republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 21 octombrie 2002, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
     
 
ART. 32 
    Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    ART. 33 
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    Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    ART. 34 
    Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    ART. 35 
    Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 36 
    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 37 
    Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 7 august 1991. 
    ART. 38 
    Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 29 septembrie 2004. 
    ART. 39 
    Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 
convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 77 din 31 ianuarie 2011. 
    ART. 40 
    Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 541 din 8 august 2007, cu modificările ulterioare. 
    ART. 41 
    Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 42 
    Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 354 din 11 decembrie 1997, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    ART. 43 
    Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 182 din 30 iulie 1992, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 44 
    Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2009, cu modificările 
ulterioare. 
    ART. 45 
    Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 20 decembrie 2007, cu modificările ulterioare. 
    ART. 46 
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    Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 47 
    Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză 
contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 13 din 8 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 48 
    Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare. 
    ART. 49 
    Legea nr. 15/1995 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va 
recolta în anul 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 27 
februarie 1995. 
    ART. 50 
    Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 6 octombrie 2006, cu 
modificările ulterioare. 
    ART. 51 
    Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011, cu modificările 
ulterioare. 
    ART. 52 
    Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 15 septembrie 2011. 
    ART. 53 
    Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    ART. 54 
    Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    ART. 55 
    Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 56 
    Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 742 din 16 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 57 
    Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 96 din 13 mai 1996, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 58 
    Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor 
Munţilor Apuseni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 23 
mai 1996, cu modificările şi completările ulterioare,. 
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    ART. 59 
    Legea nr. 34/1996 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va 
recolta în anul 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 23 
mai 1996. 
    ART. 60 
    Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 61 
    Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi 
controlul activităţilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
552 din 27 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 62 
    Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de 
garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 587 din 19 august 2010, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    ART. 63 
    Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea 
dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 10 februarie 2004. 
    ART. 64 
    Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes 
public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 18 iulie 1997, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 65 
    Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 26 ianuarie 2001, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    ART. 66 
    Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 27 mai 2010, cu modificările ulterioare. 
    ART. 67 
    Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român 
de Dezvoltare Socială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 
din 8 iunie 2005, cu modificările ulterioare. 
    ART. 68 
    Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 23 mai 2005, cu 
modificările ulterioare. 
    ART. 69 
    Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, cu modificările ulterioare. 
    ART. 70 
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    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate 
române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
    ART. 71 
    Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 23 martie 2007, cu modificările ulterioare. 
    ART. 72 
    Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    ART. 73 
    Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 8 iunie 2004. 
    ART. 74 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al 
exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 595/2004, cu modificările şi completările ulterioare 
    ART. 75 
    Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    ART. 76 

Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 304 din 8 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 77 
    Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 7 aprilie 2000, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    ART. 78 
    Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 79 
    Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 
corupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 80 
    Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 1 martie 2007, cu modificările ulterioare. 
    ART. 81 
    Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de 
droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, 
cu modificările şi completările ulterioare. 



 
 

 

 
 
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 

Bucureşti, România 
www.just.ro 

 
 

                                                   
COD: FS-01-03-ver.1 

 
 

12

    ART. 82 
    Legea nr. 144/2000 privind acordarea de facilităţi persoanelor care au domiciliul în 
localităţile rurale aflate în zonele montane, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificările ulterioare. 
    ART. 83 
    Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 9 decembrie 2008, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 84 
    Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 738 din 20 octombrie 2011, cu modificările ulterioare. 
    ART. 85 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 30 mai 2000, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 427/2001. 
    ART. 86 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase 
şi pietrelor preţioase în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 77 din 29 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 87 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 4 februarie 2002. 
    ART. 88 
    Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi 
declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006. 
    ART. 89 
    Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    ART. 90 
    Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 23 august 2004,. 
    ART. 91 
    Legea nr. 257/2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează 
neautorizat spaţiul aerian al României, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 684 din 29 iulie 2005. 
    ART. 92 
    Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările 
ulterioare. 
    ART. 93 
    Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 429 din 31 iulie 2001. 
    ART. 94 
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    Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 95 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2001 privind acordarea pentru familiile cu 
venituri mici a tarifelor diferenţiate la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare 
furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, pentru Proiectul privind alimentarea 
cu apă şi protecţia mediului în Valea Jiului, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 145 din 23 martie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 526/2001. 
    ART. 96 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, 
circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 168 din 5 martie 2008. 
    ART. 97 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a 
României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 
2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    ART. 98 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2001 privind sancţionarea unor fapte 
săvârşite în afara teritoriului ţării de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie 
domiciliate în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 
3 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002. 
    ART. 99 
    Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de 
consultanţă fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 
septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    ART. 100 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 794 din 13 decembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
227/2002, cu modificările ulterioare. 
    ART. 101 
    Legea zootehniei nr. 72/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 72 din 31 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 102 
    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. 
    ART. 103 
    Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007, 
cu modificările ulterioare. 
    ART. 104 
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    Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, 
comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea 
soiurilor de plante, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 
ianuarie 2011. 
    ART. 105 
    Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 28 decembrie 2011. 
    ART. 106 
    Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 12 
noiembrie 2009. 
    ART. 107 
    Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006. 
    ART. 108 
    Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 597 din 13 august 2002, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    ART. 109 
    Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 110 
    Legea nr. 546/2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 16 octombrie 2002. 
    ART. 111 
    Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi 
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de 
terorism, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 
octombrie 2012,. 
    ART. 112 
    Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 964 din 28 decembrie 2002, cu modificările ulterioare,. 
    ART. 113 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi 
simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor 
vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 28 martie 2002, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 114 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2002 privind reglementarea dreptului de 
proprietate al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România asupra lăcaşurilor de cult, 
cimitirelor şi altor bunuri destinate activităţilor cultului mozaic, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 3 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 598/2002. 
    ART. 115 



 
 

 

 
 
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 

Bucureşti, România 
www.just.ro 

 
 

                                                   
COD: FS-01-03-ver.1 

 
 

15

    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională 
Anticorupţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 
2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    ART. 116 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al 
câinilor periculoşi sau agresivi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
311 din 10 mai 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003. 
    ART. 117 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind comercializarea mărfurilor 
în regim duty-free, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 11 
septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    ART. 118 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării 
seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea 
Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 828 din 18 noiembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 149/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 119 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii 
referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 
decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 120 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în 
România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 
2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 121 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 
2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 122 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a 
zonei costiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 28 
decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 280/2003. 
    ART. 123 
    Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului 
de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 124 
    Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 
18 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare. 
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    ART. 125 
    Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 126 
    Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 29 ianuarie 2003, cu 
modificările ulterioare. 
    ART. 127 
    Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 128 
    Legea minelor nr. 85/2003, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 
din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 129 
    Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor 
şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, publicată Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 222 din 3 aprilie 2003, cu modificările ulterioare. 
    ART. 130 
    Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 
şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 
din 21 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 131 
    Legea nr. 191/2003 privind infracţiunile la regimul transportului naval, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 16 mai 2003. 
    ART. 132 
    Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 4 februarie 2008 
, se modifică după cum urmează: 
    ART. 133 
    Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 550 din 6 august 2012 
    ART. 134 
    Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012 
    ART. 135 
    Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 927 din 15 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare. 
    ART. 136 
    Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 8 mai 2007 
    ART. 137 
    Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, publicată Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, 
cu modificările şi completările ulterioare 
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    ART. 138 
    Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 5 septembrie 2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 139 
    Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru 
apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 20 noiembrie 
2003, cu modificările ulterioare 
    ART. 140 
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare 
    ART. 141 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 25 aprilie 2003, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 486/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare 
    ART. 142 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2003 pentru exprimarea votului prin 
mijloace electronice la referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 14 octombrie 2003, aprobată prin 
Legea nr. 542/2003 
, se modifică după cum urmează: 
    ART. 143 
    Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, cu 
modificările şi completările ulterioare 
    ART. 144 
    Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările şi completările 
ulterioare 
    ART. 145 
    Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 531 din 14 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 
    ART. 146 
    Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă 
practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 1 iunie 2004 
    ART. 147 
    Legea petrolului nr. 238/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 535 din 15 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 
    ART. 148 
    Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificările 
ulterioare. 
    ART. 149 
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    Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 259 din 19 aprilie 2012, cu modificările şi completările 
ulterioare 
    ART. 150 
    Legea consorţiilor universitare nr. 287/2004, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 614 din 7 iulie 2004. 
    ART. 151 
    Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 17 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare 
    ART. 152 
    Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 
    ART. 153 
    Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011 
    ART. 154 
    Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare 
    ART. 155 
    Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare 
    ART. 156 
    Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 1.088 din 23 noiembrie 2004 
    ART. 157 
    Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul 
Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.089 din 23 
noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 
    ART. 158 
    Legea nr. 522/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind 
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1.155 din 7 decembrie 2004 
    ART. 159 
    Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.161 din 8 decembrie 2004 
    ART. 160 
    Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.175 din 13 decembrie 2004. 
    ART. 161 
    Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    ART. 162 
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    Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare 
    ART. 163 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2004 privind instituirea subvenţiilor 
individuale de sprijin pentru cazare pentru studenţii care locuiesc în alte spaţii decât 
căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 915 din 7 octombrie 2004, aprobată prin Legea nr. 527/2004. 
    ART. 164 
    Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005, cu modificările 
ulterioare 
    ART. 165 
    Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi 
unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 
22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare 
    ART. 166 
    Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările şi 
completările ulterioare 
    ART. 167 
    Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 
străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 
2005, cu modificările şi completările ulterioare 
    ART. 168 
    Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea 
de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi 
securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 915 din 13 octombrie 2005, cu modificările şi completările 
ulterioare 
    ART. 169 
    Legea nr. 289/2005 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
fenomenului infracţional în domeniul transportului pe calea ferată, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 17 octombrie 2005 
    ART. 170 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul 
României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic 
European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 774 din 2 noiembrie 2011. 
    ART. 171 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare 
    ART. 172 
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    Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009, cu modificările şi 
completările ulterioare 
, se modifică după cum urmează: 
    ART. 173 
    Legea nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 264 din 23 martie 2006 
    ART. 174 
    Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
    ART. 175 
    Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificările şi completările 
ulterioare 
    ART. 176 
    Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările 
ulterioare 
    ART. 177 
    Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008 
    ART. 178 
    Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare 
    ART. 179 
    Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 470 din 31 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare 
    ART. 180 
    Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 25 ianuarie 2011, cu modificările 
ulterioare 
    ART. 181 
    Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 29 iunie 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare 
    ART. 182 
    Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare 
    ART. 183 
    Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările ulterioare. 
    ART. 184 
    Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 27 iulie 2006. 
    ART. 185 



 
 

 

 
 
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 

Bucureşti, România 
www.just.ro 

 
 

                                                   
COD: FS-01-03-ver.1 

 
 

21

    Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 22 iulie 
2010, cu completările ulterioare. 
    ART. 186 
    Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
    ART. 187 
    Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor şi organizarea activităţii de 
salvare din mediul subteran speologic, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 915 din 10 noiembrie 2006. 
    ART. 188 
    Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare 
    ART. 189 
    Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 8 ianuarie 2007 
    ART. 190 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2006 privind măsurile ce se aplică pentru 
monitorizarea, combaterea şi eradicarea gripei aviare pe teritoriul României, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, aprobată cu 
completări prin Legea nr. 221/2006 
    ART. 191 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii 
practicienilor în insolvenţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
724 din 13 octombrie 2011 
    ART. 192 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi 
adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 
27 decembrie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare 
, se modifică după cum urmează: 
    ART. 193 
    La articolul 18 alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 
privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.019 din 21 decembrie 2006, aprobată prin 
Legea nr. 104/2007, cu modificările şi completările ulterioare 
    ART. 194 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al 
precursorilor de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 
din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007 
    ART. 195 
    Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 31 august 
2012 
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    ART. 196 
    Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 22 mai 2007. 
    ART. 197 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011 
    ART. 198 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, se abrogă. 
    ART. 199 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu 
referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007, aprobată prin Legea nr. 
19/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 200 
    Legea nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor 
şi a jocurilor sportive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 11 
ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare 
    ART. 201 
    Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
196 din 13 martie 2008 
    ART. 202 
    Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 238 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare 
    ART. 203 
    Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub 
presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 8 iulie 2011 
    ART. 204 
    Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date 
Genetice Judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 14 
aprilie 2008. 
    ART. 205 
    Legea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de 
substanţe dopante cu grad mare de risc, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 451 din 28 iunie 2011 
    ART. 206 
    Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 21 octombrie 2008, cu modificările ulterioare 
    ART. 207 
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    Legea nr. 268/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor 
şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 
noiembrie 2008. 
    ART. 208 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi 
completările ulterioare 
    ART. 209 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 
din 10 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008 
    ART. 210 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea şi funcţionarea 
Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 3 iunie 2008, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 24/2009 
    ART. 211 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea competenţei 
supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-
o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 75/2009 
    ART. 212 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor 
financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, publicată Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 30 iunie 2008, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 278/2008 
    ART. 213 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public 
denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 
din 30 iunie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009, cu 
modificările ulterioare 
    ART. 214 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de 
asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, 
precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, 
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2008 
    ART. 215 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a 
sancţiunilor internaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 
din 8 decembrie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările 
şi completările ulterioare 
    ART. 216 
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    Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 98/2009 
    ART. 217 
    Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 21 aprilie 2009, cu modificările şi completările 
ulterioare 
    ART. 218 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri 
de protecţie socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 25 
martie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 268/2009. 
    ART. 219 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea 
jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 
iunie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare 
    ART. 220 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 din 12 octombrie 2009, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare 
    ART. 221 
    Legea nr. 88/2010 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru întreprinderile 
mici şi mijlocii din industria berii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
351 din 27 mai 2010 
    ART. 222 
    Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
    ART. 223 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    ART. 224 
    Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare 
    ART. 225 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al 
operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 892 din 30 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
197/2011, cu modificările ulterioare 
    ART. 226 
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    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2010 privind stabilirea sancţiunilor 
aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, 
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare 
a directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 1.907/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 30 
decembrie 2010, aprobată prin Legea nr. 195/2011 
    ART. 227 
    Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului 
Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii 
Schengen, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 19 iulie 
2010 
    ART. 228 
    Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010. 
    ART. 229 
    Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 625 din 31 august 2012 
    ART. 230 
    Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea 
mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 28 iunie 2011 
    ART. 231 
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială 
în perioada sezonului rece, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 
din 2 septembrie 2011. 
    ART. 232 
    Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a 
avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 10 noiembrie 2011 
    ART. 233 
    Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 837 din 25 noiembrie 2011 
    ART. 234 
    Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21 noiembrie 201.1 


