
ROMÂNIA

AVIZ
referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 504/2002 a audiovizualului şi a Ordonanţei Guvernului 

nr. 39/2005 privind cinematografia

Analizând proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului şi a Ordonanţei 
Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, transmis de 
Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr.346 din 30.09.2021 şi 
înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr.D884/30.09.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi al art46(2) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,

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

1. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului, în scopul 
transpunerii Directivei (UE) 2018/1808 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 14 noiembrie 2018 de modificare a Directivei 
2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte 
cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu 
privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale) având în vedere evoluţia 
realităţilor pieţei. întrucât termenul în care România trebuia să 
transpună prevederile Directivei 2018/1808/UE a fost depăşit, 
Comisia Europeană a declanşat împotriva României procedura de 
infringement, comunicând statului român Scrisoarea de punere în 
întârziere în Cauza 2020/0555.



De asemenea, proiectul vizează modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, în scopul 
colectării unei contribuţii lunare de 3% din preţul operelor 
audiovizuale descărcate contra cost prin intermediul serviciilor de 
transmisie de date, inclusiv prin internet sau telefonie, precum şi al 
completării listei contribuţiilor la Fondul cinematografic cu o 
contributie de 4% din veniturile obtinute din tranzactii unice sau sub
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formă de abonament, de către furnizorii de servicii media audiovizuale 
la cerere, pentru vizionarea de opere audiovizuale prin intermediul 
serviciilor de transmisie de date prin internet sau telefonie.

Prin conţinutul său normativ, propunerea face parte din categoria 
legilor organice, fiind incidente prevederile art.117 alin.(3) din 
Constituţia României, republicată, iar în aplicarea prevederilor art.75 
alin.(l) din Legea fundamentală, prima Cameră sesizată este Camera 
Deputaţilor.

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

2. In conformitate cu prevederile art.61 alin.(l) din Legea 
nr.24/2000, potrivit cărora „modificarea sau completarea unui act 
normativ este admisă numai dacă (...) nu priveşte întreaga ori cea mai 
mare parte a reglementării în cauză; în caz contrar actul se înlocuieşte 
cu o nouă reglementare, urmând să fie în întregime abrogat” şi având 
în vedere numeroasele intervenţii legislative ce urmează a fi aduse 
Legii audiovizualului nr.504/2002, este de analizat dacă din punctul 
de vedere al normelor de tehnică legislativă menţionate nu se impune 
înlocuirea legii respective cu o nouă reglementare.

3. Ca observaţie generală, precizăm că, potrivit uzanţelor 
normative, denumirea Legea/Legii nr.504/2002 a audiovizualului va fi 
redată sub forma Legea/Legii audiovizualului nr. 504/2002, atât în 
titlul cât şi în cuprinsul proiectului de lege.

Totodată, în cuprinsul părţilor introductive ale articolelor 
proiectului de lege, datele editorialelor în care sunt publicate actele 
normative care fac obiectul modificării şi completării vor fi redate sub 
formele „din 22 iulie 2002”, respectiv „din 4 august 2005”.

De asemenea, semnalăm că există formulări în cuprinsul 
proiectului de lege în care utilizarea virgulei nu respectă regulile 
gramaticale.

2



4. Cu referire la conţinutul titlului, pentru o redactare specific 
normativă, propunem următoarea formulare:

„Lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului 
nr.504/2002, precum şi pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia”.

5. La art.I pct.l, expresia „având ca scop principal, al acestuia 
sau al unei secţiuni disociabile al acestuia este furnizarea de 
programe...” va fi redată sub forma ’’având drept scop principal, al 
acestuia sau al unei secţiuni disociabile a acestuia, furnizarea de 
programe...”.

Totodată, în vederea întregirii informaţiei juridice ce ţine de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.l 11/2011, după titlul acesteia 
trebuie inserată menţiunea ’’aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.140/2012, cu modificările şi completările ulterioare”.

De asemenea, sugerăm ca expresia „astfel cum sunt acestea 
reglementate prin...” să fie redată sub forma „astfel cum sunt 
reglementate prin...”. Observaţia este valabilă şi pentru celelalte 
situaţii similare din cuprinsul proiectului.

La pct.2, în partea dispozitivă, exprimarea ”un punct nou” va fi 
scrisă ”un nou punct” -  a se vedea şi alte situaţii similare din 
cuprinsul proiectului, inclusiv cele care vizează introducerea de 
articole si alineate.

De asemenea, în textul prevăzut pentru art.I pct. 1 \  întrucât titlul 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.l 11/2011 a mai fost citat 
anterior, acesta trebuie eliminat. Observaţia este valabilă pentru toate 
situaţiile similare din proiect. în schimb, după numărul şi anul 
adoptării acestei ordonanţe de urgenţă trebuie să figureze numai 
evenimentele legislative survenite ulterior adoptării.

A
In ceea ce priveşte părţile dispozitive ale pct.3 şi 4, pentru 

motiv că acestea vizează modificarea unor puncte din cadrul aceluiaşi 
element structural, propunem comasarea într-o singură parte 
dispozitivă, cu următorul conţinut:

„3. La articolul 1 punctele 4, 10, 15 -17, 19, 21 şi 36 se 
modifică şi vor avea următorul cuprins:”

Pe cale de consecinţă, punctele subsecvente vor fi renumerotate 
în mod corespunzător.
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Totodată, la pct.3, expresia „în schimbul unei plăţi sau a unei 
retribuţii similare unei plăţi” va fi redată sub forma „în schimbul unei 
plăţi sau al unei retribuţii similare unei plăţi” (pct.15 şi 21 ale art.l).

La pct.5 partea dispozitivă, din raţiuni ce ţin de normele de 
tehnică legislativă, redactarea „având următorul cuprins:” trebuie 
scrisă ”cu următorul cuprins:”

De asemenea, referitor la norma propusă pentru art.l pct.39, 
sugerăm ca expresia „indiferent de lungimea acestuia şi care este creat 
de un utilizator şi este încărcat pe o platformă...” să fie redată sub 
forma „indiferent de lungimea acestuia, şi care este creat de un 
utilizator şi încărcat pe o platformă...”.

Totodată, în textul prevăzut pentru art.l pct.43, pentru un spor 
de precizie, este necesară reanalizarea trimiterilor la directivele 
europene.

La pct.7-9, termenul Consiliul/Consiliului va fi înlocuit cu 
sintagma Consiliul Naţional al Audiovizualului/Consiliului Naţional 
al Audiovizualului, întrucât acesta este denumit pe scurt „Consiliul” 
doar după art.10 alin.(l) din lege.

La pct.8, referitor la norma propusă pentru art.21 alin.(3), 
sugerăm reformularea expresiei „cooperează loial şi rapid”, ca nefiind 
adecvată limbajului normativ.

Totodată, în textul prevăzut pentru art.22 alin.(2), în loc de 
„cererii menţionate la alin.(l)” va figura ’’cererii prevăzute la 
alin.(l)”. A se vedea şi alte cazuri de acest gen din proiect.

A *  ^

In textul prevăzut pentru art.2J alin.(l) lit.a), propunem 
inserarea substantivului ’’dispoziţiilor” în faţa normei de trimitere la 
”art.22 alin.(l)”. Observaţia este valabilă pentru toate cazurile de 
acest tip din proiect.

A

In ceea ce priveşte norma preconizată pentru lit.b), sugerăm ca 
aceasta să debuteze astfel: „b) există dovezi...”.

Totodată, trimiterea de la alin.(2) va fi redată sub forma 
„prevăzute la alin.(l)”. Observaţia este valabilă şi pentru art.75 
alin.(6).

La pct.9, sugerăm comasarea lit.e) şi f) ale art.61 alin.(2) într-un 
element structural care va debuta astfel: ,,e) să aibă drept scop 
reducerea în mod efectiv a expunerii minorilor la comunicările 
comerciale audiovizuale având ca obiect băuturile alcoolice, precum 
şi produsele alimentare şi băuturile...” Observaţia este valabilă şi 
pentru norma preconizată pentru art.29 alin.(8).
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La pct.10, partea dispozitivă trebuie reformulată într-o manieră 
specifică uzanţei normative astfel:

”...La articolul 10 alineatul (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:”

Modelul este valabil pentru toate celelalte părţi dispozitive 
de acest fel, inclusiv cele care au în vedere amendarea mai multor 
alineate.

Pentru fluenţa normei propuse pentru alin.(2), sugerăm 
reformularea acesteia astfel:

„(2) Consiliul este autoritate unică de reglementare în domeniul 
serviciilor media audiovizuale şi îşi exercită competenţele în mod 
imparţial şi transparent, în temeiul prezentei legi şi al dreptului 
Uniunii Europene, fară a solicita sau accepta instrucţiuni din partea 
niciunei alte instituţii sau entităţi în îndeplinirea sarcinilor care îi 
revin. Colaborarea cu organisme de autoreglementare, 
desfăşurată în baza unor acorduri sau parteneriate, nu constituie 
solicitare sau acceptare de instrucţiuni.”

La pct.ll, în partea dispozitivă, forma restrânsă ”alin.(3)” 
trebuie redată sub forma "alineatul (3)”. Reiterăm această observaţie 
pentru toate situaţiile similare din proiect.

La pct.12, sugerăm ca norma propusă la art.10 alin.(3) lit.m) să 
debuteze astfel: ,,m) schimbul de informaţii, de experienţă şi de bune 
practici...”. Observaţia este valabilă şi pentru lit.o). La lit.n), 
acronimul CNA va fi înlocuit cu termenul „Consiliu”.

La pct.13, în textul prevăzut pentru art.10 alin.(31), pentru 
estetica redactării, propunem ca norma să debuteze astfel:

„... Până la data de 19 decembrie 2022... .” A se vedea şi alte 
redactări similare din cuprinsul proiectului.

La pct.14, expresia „precum şi a drepturilor de autor şi a 
drepturilor conexe” va fi redată sub forma „precum şi ale drepturilor 
de autor şi drepturilor conexe”.

La pct.15, în textul prevăzut pentru art.10 alin.(9), după titlul 
Ordonanţei Guvernului nr.39/2005, trebuie să figureze expresia 
„aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.328/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare”.

La alin.(lO), expresia „organismul de reglementare a statului 
membru” va fi redată sub forma „organismul de reglementare al 
statului membru”.
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La pct.16, sugerăm înlocuirea expresiei „instanţa de drept 
comun competentă” cu sintagma „instanţa competentă”.

La pct.18, partea dispozitivă trebuie redactată în concordanţă 
cu exigenţele de tehnică legislativă astfel:

” ... La articolul 20 după alineatul (4) se introduce un nou 
alineat, alin.(41), cu următorul cuprins:

Observaţia este valabilă pentru toate părţile dispozitive de 
acest gen.

Cu referire la părţile dispozitive ale pct.21-24, care 
preconizează intervenţii legislative asupra majorităţii subdiviziunilor 
structurale care alcătuiesc art.29, pentru lejeritatea dispoziţiilor 
proiectului de act normativ dar şi pentru a asigura o vizualizare clară a 
celor reglementate, recomandăm înlocuirea acestora cu o singură parte 
dispozitivă care să vizeze modificarea în integralitate a respectivului 
element structural, în următoarea redactare:

„... Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:” 
în situaţia în care observaţia este acceptată, atunci părţile 

subsecvente trebuie renumerotate în mod corespunzător.
La pct.22 partea dispozitivă, în vederea realizării unui corect 

acord gramatical, substantivul ’’articolului” trebuie redactat 
„articolul”.

La pct.23, în textul prevăzut pentru art.29 alin .p1), în 
conformitate cu norma de trimitere la „art.32”, expresia „criteriile 
menţionate...” cu sintagma „condiţiile prevăzute...”.

La pct.25 partea dispozitivă, expresia ”şi vor avea următorul 
cuprins:” trebuie redată sub forma ”şi va avea următorul cuprins:” .

Referitor la normele propuse pentru art.31, precizăm că, potrivit 
alin.(l) al art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2008, 
astfel cum a fost modificat de pct.62 al articolului unic din Legea 
nr.333/2009, dispoziţiile alin.(l)-(5) ale art.31 din Legea 
audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare, sunt aplicabile numai programelor produse după 19 
decembrie 2009. Ca atare, este de analizat dacă introducerea datei 
respective în cuprinsul art.31 nu constituie un posibil paralelism 
legislativ.

Referitor la teza a doua a alin.(2), întrucât aceasta nu are 
caracter dispozitiv, recomandăm reformularea sau eliminarea acesteia.

La alin.(3) lit.d), expresia „informaţii clare privind existenţa 
acestora” este lipsită de claritate şi trebuie reformulată.
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De asemenea, pentru fluenţa textului, este necesară reformularea 
alin.(5) lit.a) după cum urmează:

,,a) ţigări şi alte produse din tutun, precum şi ţigarete electronice 
şi flacoane de reumplere sau produse ale operatorilor economici al 
căror obiect principal de activitate îl constituie fabricarea sau vânzarea 
produselor respective;”.

La pct.27, sugerăm reformularea expresiei „în timpul 
programelor pentru copii, în timpul documentarelor şi al programelor 
religioase” astfel: „în timpul programelor pentru copii, al 
documentarelor şi al programelor religioase”.

La pct,28, partea dispozitivă are în vedere modificarea alin.(l) 
şi (2) ale art.35 în situaţia în care acest element structural este alcătuit 
din două alineate, astfel încât, pentru corectitudine, partea în discuţie 
trebuie să prevadă modificarea în integralitate a acestui articol, în 
următoarea redactare:

Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:”
Prin urmare, este necesară identificarea textului prin marcajul 

„Art.35” în faţa textului corespunzător.
La pct.30, expresia „pentru o mai bună aplicare a prevederilor 

alin.(3)” va fi redată sub forma „pentru aplicarea prevederilor 
alin.(3)”.

La pct.32, pentru concizie, sugerăm reformularea părţii 
introductive a alin.(l) al art.40 astfel:

„(1) Serviciile media audiovizuale prestate de furnizori aflaţi în 
jurisdicţia României nu trebuie să conţină:”.

La pct.34, partea dispozitivă dispune următorul eveniment 
legislativ: ”După articolul 41 se introduce un nou articol, art. 41l, ca 
parte a Capitolului III4, cu următorul cuprins:”.

Cu referire la acest aspect, precizăm următoarele:
a) art.41 face parte din cuprinsul Cap.III3 -  ’’Dreptul la replică” 

iar art.42 din acelaşi capitol semnalat este abrogat prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea 
Legii audiovizualului nr.504/2002, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.333/2009;

Cap .III4 -  ”Accesibilizarea serviciilor media audiovizuale pentru 
persoanele cu dizabilităţi” -  al cărui titlu este modificat prin 
intermediul prezentului proiect - unde se doreşte introducerea art.411, 
cuprinde un singur articol, respectiv art.421.
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Chiar dacă încadrarea textului nou introdus înlăuntrul acestui 
capitol are legătură tematică cu titlul acestuia, pentru faptul că art.42 
este abrogat şi identificarea elementului structural preconizat să fie 
introdus -  şi anume cu ’’Art.411” - nu poate fi integrat la momentul 
actual în cuprinsul acestui capitol.

Această operaţiune ar conduce la alcătuirea C apiii4 din două 
articole, şi anume, art.411 şi 421, aspect ce contravine normelor de 
tehnică legislativă.

b) ca urmare a celor de mai sus semnalate, pentru materializarea 
corectă şi eficientă a respectivei intervenţii legislative, propunem 
reanalizarea şi reconsiderarea aspectului sesizat.

La pct.36, referitor la norma preconizată pentru art.421 alin.(8) 
partea introductivă, pentru fluenţa exprimării sugerăm următoarea 
formulare:

„(8) Serviciile media audiovizuale nu pot face obiectul 
inserărilor în scopuri comerciale sau al modificărilor fară acordul 
explicit al furnizorilor acestora, cu următoarele excepţii:”.

La pct.37, partea dispozitivă trebuie reformulată astfel:

„... După capitolul III5 „Protecţia victimelor violenţei 
domestice”, se introduce un nou capitol, Capitolul III6, cuprinzând 
articolele 425-4210, cu următorul cuprins:”.

Urmează a se reda cuprinsul capitolului III6:
„Capitolul III6
Dispoziţii aplicabile serviciilor de platformă de partajare a 

materialelor video

Referitor la textul propus pentru art.425 alin.(l), pentru o 
corectă informare asupra evenimentelor legislative suferite de actul 
normativ, sintagma „cu modificările şi completările ulterioare” va fi 
înlocuită cu sintagma „cu modificările ulterioare”.

în ce priveşte norma propusă la alin.(2), este necesară revederea 
trimiterii la „art.2 alin.(l1)-(4) din prezenta lege”.

La alin,(3), nu rezultă cu claritate dacă cele două condiţii de la 
lit.a) şi b) sunt cumulative sau alternative, motiv pentru care sugerăm 
reanalizarea normei.

La alin.(4), sugerăm eliminarea cuvântului expresiei „înseamnă o” 
de la lit.a)-c), ca fiind superfluă. Totodată, pentru claritatea normei 
propuse la lit.b), recomandăm introducerea semnului grafic după 
sintagma „societate-mamă” şi eliminarea conjuncţiei „iar”.
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La alin.(5), pentru supleţea textului, recomandăm ca finalul 
normei respective să aibă următoarea formulare: „...sau, în absenţa 
unei astfel de stabiliri, în statul în care este stabilită filiala sa sau, în 
absenţa unei astfel de stabiliri, în statul în care este stabilită cealaltă 
societate din grup.”.

La alin.(6), având în vedere menţionarea anterioară a titlului 
actului normativ, orice menţionare ulterioară se va realiza sub forma 
„Legea nr. 365/2002, republicată, cu modificările ulterioare”.

Pentru fluenţa exprimării, recomandăm reformularea normei 
preconizate la art.426 alin.(3) astfel:

„(3) Consiliul informează Comisia Europeană, fară întârzieri 
nejustificate, cu privire la conflictele de jurisidicţie dintre România şi 
alt stat membru al Uniunii Europene privind furnizorii de platforme 
de partajare a materialelor video, care nu s-au putut rezolva prin 
acordul părţilor.”.

Pentru corectitudine, la art.427 lit.b), expresia „bazate pe motiv 
precum” se va reda „bazate pe motive precum”, iar cuvintele „sau” şi 
„boală” se vor scrie despărţit.

Totodată, partea finală a lit.c) va fi redată sub forma „săvârşirea 
de infracţiuni la Legea nr.535/2004 privind prevenirea şi combaterea 
terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau la 
Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, 
republicată, ori infracţiuni de natură rasistă şi xenofobă”.”

La art.428 alin.(4), pentru corectitudine în exprimare, sugerăm 
ca norma propusă să debuteze astfel: „Codurile de conduită prevăzute 
la alin.(3) trebuie să dispună...”, iar trimiterea din finalul acestui 
alineat va fi redată sub forma „precizate în alineatul respectiv.”

Totodată, la alin.(8) va fi corectat cuvântul „preveerilor”.
La art.429 alin.(l) partea introductivă, cuvântul „încălcă” va fi 

redat „încalcă”, iar expresia „pentru a pune capăt sau a interzice 
încălcarea” va fi reformulată.

La alin.(2), sugerăm redarea sintagmei „decizie avizată şi cu 
toată diligenţa necesară”, aceasta fiind lipsită de claritate şi 
previzibilitate.

La art.4210 alin(2), sugerăm revederea termenului „adecvarea”, 
care nu este utilizat corect în sensul urmărit de norma respectivă.

La pct.44, sugerăm eliminarea sintagmei „prezentei legi 
prevăzute la”, ca fiind superfluă.
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La pct.45, având în vedere că, potrivit normelor de tehnică 
legislativă, punerea în aplicare a unui act normativ trebuie să evite 
conflictul între norme succesive, recomandăm iniţiatorului 
reanalizarea normei propuse pentru art.97 alin.(4).

La pct.46, pentru corectitudinea redacţională, sintagma 
„normelor comunitare” trebuie înlocuită cu sintagma „normelor 
europene”.

Totodată, sugerăm iniţiatorului demersului legislativ faptul că, 
pentru rigoare juridică, la punctul 46 al proiectului de lege se impune 
scrierea completă şi corectă a titlurilor Directivelor 2010/13/UE şi 
(UE) 2018/1808 şi a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene 
invocate în această normă, astfel: „Prezenta lege transpune 
prevederile Directivei 2010/13/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor 
dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative 
în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass- 
media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, Nr. 95 din 
data de 15 aprilie 2010.

Prezenta lege transpune prevederile Directivei (UE) 2018/1808 
a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 noiembrie 2018 
de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor 
dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative 
în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass- 
media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) 
având în vedere evoluţia realităţilor pieţei, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L, Nr. 303 din data de 28 
noiembrie 2018”.

Observaţia este valabilă, în mod corespunzător, pentru art.lll 
ultimul paragraf din proiect, astfel:

„Prezenta ordonanţă transpune prevederile art. 13 alin. (2) şi (3) 
din Directiva 2010/13/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor 
dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative 
în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass- 
media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, Nr. 95 din 
data de 15 aprilie 2010, astfel cum au fost acestea modificate prin art. 
1 pct. 18 din Directiva Directivei (UE) 2018/1808 a Parlamentului
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European şi a Consiliului din 14 noiembrie 2018 de modificare a 
Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziţii 
stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în 
cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass- 
media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale) având în vedere evoluţia realităţilor pieţei, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, Nr.303 din data de 28 
noiembrie 2018”.

6. La art.II, în acord cu uzanţele normative, sintagmele „Legea 
nr. 504/2002 a audiovizualului”, „din data de 22 iulie 2002” şi „se va 
republica” se vor reda sub forma „Legea audiovizualului 
nr.504/2002”, „din 22 iulie 2002”, respectiv „va fi republicată”.

7. La art.III, la partea introductivă, sintagma „din data de 4 
august 2005, cu modificările şi completările ulterioare” se va redacta 
astfel: „din 4 august 2005, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.328/2006, cu modificările şi completările ulterioare”.

De asemenea, părţile dispozitive se vor reda după următorul 
model:

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

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

”La articolul ..., după alineatul (...) se introduc două noi 
alineate, alin. (...) şi alin.(...), cu următorul cuprins:”

Referitor la norma propusă la pct.l pentru art.13 alin.(l) lit.h), 
semnalăm că formularea acesteia este ambiguă; drept urmare, sugerăm 
reanalizarea normei.

La norma preconizată 1a pct.2 pentru art.13 alin.(l) lit.h1), în 
cazul în care procentul de 4% se calculează raportat la veniturile 
obţinute de către furnizorii de servicii media audiovizuale la cerere, 
recomandăm reformularea normei respective astfel:

„h1) 4% din veniturile obţinute din tranzacţii unice sau sub formă 
de abonament, de către furnizorii de servicii media audiovizuale la 
cerere, pentru vizionarea de opere audiovizuale prin intermediul 
serviciilor de transmisie de date prin internet sau telefonie;”.

La pct.3, în cuprinsul normei propuse pentru art.13 alinul1), 
norma de trimitere va fi redată sub forma „prevăzuţi la alin.(l) lit.h1)”.

La art.13 alin.(l2), sugerăm ca expresia „ale căror venituri, pe 
ultimul an fiscal nu au depăşit echivalentul în lei, la cursul BNR, al
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sumei de 65.000 euro” să fie reformulată astfel: „ale căror venituri, pe 
ultimul an fiscal, nu au depăşit echivalentul în lei, la cursul de schimb 
comunicat de Banca Naţională a României, al sumei de 65.000 de 
euro”.

Referitor la ultimul paragraf din proiect, în situaţia în care se 
preconizează completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind 
cinematografia, cu modificările şi completările ulterioare, cu o 
menţiune privind transpunerea normelor europene, aceasta trebuie 
inserată ca intervenţie de completare, în proiect, marcat cu pct.6.

8. Având în vedere intervenţiile legislative preconizate prin 
prezentul proiect, dar şi intervenţiile legislative suferite până în 
prezent de Ordonanţa Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia, 
cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu art.70 
alin.(l) din Legea nr.24/2000, propunem introducerea în finalul 
actului supus avizării a unui articol distinct, art.IV, al cărui conţinut 
să prevadă republicarea ordonanţei, având următoarea formulare:

„Art.IV. -  Ordonanţa Guvernului nr.39/2005 privind 
cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum 
şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.”

Bucureşti
Nr.797/01.10.2021
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EVENIMENTE SUFERITE de a c tu l.

L. nr. 50472002 

Legea audiovizualului

uo&ry
M. Of. nr. 534/22 iul. 2002

1 promulgată prin D. nr. 681/2002 M. Of. nr. 534/22 iul. 2002
Decret pentru promulgarea Legii audiovizualului

2 modificări prin L. nr. 591/2002 M. Of. nr. 791/30 oct. 2002
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a 
comunicaţiilor

înlocuieşte denumirea „Autoritatea 
Naţională de Reglementare in Comunicaţii 
“ cu denumirea ,, Ministerul 
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei “

3 modificări prin L. nr. 402/2003 M. Of. nr. 709/10 oct. 2003 modifică art.l Ut. d), art.2 alin. (3) şi (4),
Lege privind modificarea şi completarea Legii audiovizualului art.6 alin. (4), a r t .î l  alin. (5), (7) şi (8), 
nr. 504/2002 art.14 alin. (1) şi (3), art, 15 alin. (5) - (7),

aii. 35 a/in. (1), ari. 44 alin. (10), art. 49 
Ut. a), art.75 alin. (3) Ut d), art. 78, art.88 
alin. (1), art. 91 alin. (1) şi (2), art.93, 
art.94, art.95, art.96 afin. (1). art.97 alin.
(1); introduce alin. (8) la art. 15, l i t . c l )  la 
art. 57, art. 95_1, art.95_2, alin. (1 _1) la 
art. 96; abrogă art. 54 lit.h), art. 90 alin. 
(0  Ut.g).

4  modificări prin O.U.G. nr. 123/2005 M. Of. nr. 843/19 sep. 2005
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 329/2006 M. Of. nr. 657/31 iul. 2006 
completări prin

abrogă art. 96 alin. (1) lit. c)

5  modificări prin O.U.G. nr. 3/2006 M. Of. nr. 133/13 feb. 2006
Ordonanţă de urgentă pentru modificarea Legii audiovizualului 
nr. 504/2002

aprobată cu completări prin L. nr. 197/2006 M. Of. nr. 453/25 mai 2006

modifică art. 75 alin. (2); 
abrogă art.95 alin. (3)

e modificări prin L. nr. 197/2006 M. Of. nr. 453/25 mai 2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 
504/2002

aprobă cu completări O. U. G. nr. 3/2006 şi 
modifică art. 95 alin. (1) partea 
introductivă

7 completat prin L. nr. 364/2007 M. Of. nr. 898/28 dec. 2007
Lege pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

introduce a lin f l_ l)  la art.5, art.9I I

e completat prin L. nr. 116/2008 M. Of. nr. 384/21 mai 2008
Lege pentru completarea art. 89 din Legea audiovizualului nr. 
504/2002

introduce lit. d) la art. 89
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modificări prin O.U.G. nr. 181/2008 M. Of. nr. 809/3 dec. 2008
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr. 504/2002

aprobată cu modificări şi 
completări prin

L. nr. 333/2009 M. Of. nr. 790/19 nov. 2009

modifică art. /. art. 2. art. 3, ari. 4. ari. o, 
ari. 6. art. 10. ari. 16 alin. (ÎK art. ¡7 alin.
(1) fit. a), c) şi ti), aiin. (3) şi (4). art. IS 
alin. (4), art. 23, art. 25, art. 27, art. 28 
alin. (4), (5) şi (7), art. 29, art. 31, art. 34 
alin. (!) şi (4), art. 35, art. 36, art. 37, art. 
38, art. 39, art. 43 alin. (!) şi (2), art. 44. 
art. 46, art. 48. art. 49. art. 50, art. 51, art. 
52, art. 54. art. 55 alin. (1) şi (3). art. 56 
alin. (I), art. 57 alin. (!) Ut. a)-c). art. 58 
alin. (2), art. 59, art. 60. art. 61 alin. (3), 
art. 62 alin. (î) şi (4). art. 63, aii. 64, art. 
65. art. 66, art. 73, art. 74 alin. (3) şi (4), 
art. 76, art. 82 alin. (!) şi (2), art. 85 alin. 
(4) şi 15), art. 86, art. 88, art. 90 alin. (1) şi
(2), art. 91, art. 93 alin. (1) şi (3), art. 95_1 
partea introductivă, art. 96 alin. (1) şi (4);
introduce art. J_I, art. 26_1, titlul unui 

nou capitol. Cap. III_1 după art. 26_1, titlul 
unui nou capitol, Cap. IÎI_2 după art. 38, 
art. 39_I, titlul unui nou capitol, Cap. III_3 
după art. 39_J, alin. (5) la art. 74, art.
75_I. alin. (2) şi (3) la art. 84, alin. (10) la 
art. 85. menţiunea privind transpunerea 
normelor comunitare, după art. 99; 
abroga art. 30, art. 33, art. 42. art. 9 1 1 ,  

art. 96 afin. (1 î)

modificări prin L. nr. 330/2009 M. Of. nr. 762/9 nov. 2009 Ut data de 12 nov. 2009, abrogă art. 98
Lege-cadnj privind salarizarea unitară a personalului plătit din alin. (2) liniuţa a 2-a 
fonduri publice

(v. D.C.C. nr. 1615/2011 - M. Of. nr. 99/8 feb. 2012; Decizia t.C.C.J, nr. 11/2012 - M. Of. nr. 734/31 oct. 2012 (art. 
30)
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n modificări prin L. nr. 333/2009 M. Of. nr. 790/19 nov. 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr. 504/2002

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 181/2008 şi modifică art. 1 pct. 1, 9, 17, 
31, 34-37, art. 3 afin. (3). art. ¡0 alin. (3) 
fit. g), i) şi 0, afin. (5), art. 17 afin. (1) fit. 
d) pct. 3 şi 11 şi alin. (3), art. 27 afin. (î), 
art. 28 afin. (5), art. 31 alin. (4) partea 
introductivă şi lit. a), art. 34 alin. (3), art. 
36 alin. (2) şi (3), art. 37 alin. (2), art. 39 
alin. (2) şi (3), art. 43 alin. (1), art. 44 alin.
(1) şi (3), art. 50, art. 52 afin. (2) lit. a) şi 
b), alin. (3) şi (5), art. 54 afin. (I) fit.j) şi k) 
şi alin. (2), art. 56 alin. (1). art. 57 alin. (1) 
partea introductivă şi lit. b), art. 59 alin.
(1) şi (2), art. 60, art. 62 afin. (1), (3) şi (4), 
art. 63, art. 64, art. 65, art. 66, art. 69, art. 
73, art. 82 afin. (I), art. 86 afin. (2), art. 88 
alin. (]), art. 90 afin. (1) lit. h) şi afin. (2), 
art. 91 afin. (1) şi (3), art. 93 alin. (1) şi 
(3), art. 94, art. 96 alin. (I);
introduce pct. 5 1, 31_1, 31_2 la art. 1, 
alin. (2) la art. 1, Ut. c) la art. 2 alin. (4), 
alin. (6) la art. 52, art. 57_I, afin. (4)-(7) la 
art. 59, art. 61_1, art. 62_1, art. 65_1, art. 
90_1, art. 93 J ;
abrogă art. 1 pct. 33, art. 28 alin. (7), art. 
43 alin. (2), art. 48 Ut.J), art. 53, art. 54 
afin. (1) lit. h), art. 62 alin. (2) şi (5), art.
67, art. 70-72, art. 88 alin. (2), art. 96 alin.
(2) şi (3);
înlocuieşte, în tot cuprinsuf fegii, sintagma 
"reţete de tefecomimicaţii" cu sintagma 
"reţele de comunicaţii electronice" şi 
denumirea "Autoritatea Naţională pentiu 
Comunicaţii" cu denumirea "Autoritatea 
Naţională pentru Administi-are şi 
Reglementare în Comunicaţii"

12 modificări prin O.U.G. nr. 19/2011 M. Of. nr. 146/28 feb. 2011
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru modificarea 
unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice

aprobată cu modificări şi L. nr. 67/2013 M. Of. nr. 176/1 apr. 2013 
completări prin

modifică art. 19 alin. (1), art. 59 alin. (6), 
art. 65 partea introductivă, art. 65_! 
partea inti'oductivă, art. 73 alin. (I)

13 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

modifică, la data de 1 februarie 2014, art. 
90_1 alin. (1) Ut. a), art. 96

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

14 modificări prin L. nr. 67/2013 M. Of. nr. 176/1 apr. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte 
normative în domeniul comunicaţiilor electronice

aprobă O.U.G. nr. 19/201! şi modifică art. 
59 alin. (6), art. 65 lit. c) şi f), art. 65 J  lit. 
a) şi b);

introduce alin. (5 1) la art. 52, art. 59_1; 

abrogă art. 19

15 modificări prin O.U.G. nr. 25/2013 M. Of. nr. 208/12 apr. 2013 modifică art. 51, art. 56 alin. (1);
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii introduce art. 29_1 
audiovizualului nr. 504/2002

aprobată cu modificări prin L. nr. 181/2015 M. Of. nr. 484/2 iul. 2015
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Lege pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr.
504/2002

i6 modificări prin L. nr. 95/2014 M. Of. nr. 500/4 iul. 2014 modifică art. $6

17 modificări prin L. nr. 103/2014 M. Of. nr. 518/11 iul. 2014 modifică art. 90 alin. (1) lil. g);
Lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului introduce Cap. 1II_4 cu art. 42_L o anexă  
nr. 504/2002

18 completat prin O.U.G. nr. 18/2015 M. Of. nr. 423/15 iun. 2015 introduce, la I iulie 2015, cap. IV_I cu art.
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri necesare 49_1 şi art. 49_2 
pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică 
terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea 
serviciilor multimedia la nivel naţional

aprobată cu modificări prin L. nr. 345/2015 M. Of. nr. 971/29 dec. 2015

19 modificări prin L. nr. 181/2015 M. Of. nr. 484/2 iul. 2015 aprobă O.U.G. nr. 25/2013 şi modifică art.
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 29_1 alin. (l}-(4), art. 5J alin. (1) 
nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 
audiovizualului nr. 504/2002

20 modificări prin L. nr. 211/2015 M. Of. nr. 550/24 iul. 2015 modifică art. 20
Lege pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr.
504/2002

21 modificări prin L. nr. 345/2015 M. Of. nr. 971/29 dec. 2015 abrogă Cap. IV_1 cu art. 49_I-49_2
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri' necesare pentru 
asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogica terestră la 
televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor 
multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea 
Legii audiovizualului nr. 504/2002

22 modificări prin L. nr. 187/2016 M. Of. nr. 838/21 oct. 2016 modifică art. 3 alin. (1), art. 17 alin. (I)
Lege pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 lit.d) pct. 12

23 modificări prin L. nr. 66/2017 M. Of. nr. 273/19 apr. 2017 abrogă art. 29_1
Lege privind abrogarea art. 29_1 din Legea audiovizualului nr.
504/2002

24 completat prin L. nr. 246/2018 M. Of. nr. 932/5 nov. 2018 introduce alin. (4) şi (5) la art. 42_1
Lege pentru completarea art. 422 din Legea audiovizualului nr.
504/2002

25 modificări prin L. nr. 52/2019 M. Of. nr. 222/21 mar. 2019 modifică art. 90 alin. (1) lit. g):
Lege pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului introduce pct. 13 ¡a art. 17 alin.(l) lit.d), 
nr. 504/2002 cap  f f l J Ş  cu art. 42_2 - 42_4

26 modificări prin L. nr. 109/2019 M. Of. nr. 418/28 mai 2019 modifică art. 93 alin. (3) şi (4) şi art. 94
Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi 
supravegherii pieţei echipamentelor
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EVENIMENTE SUFERITE de actu l.

O.G. nr. 39/2005 M. Of. nr. 704/4 aug. 2005

Ordonanţă privind cinematografia
aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 328/2006 M. Of. nr. 649/27 iul. 2006

1 modificări prin |_. nr. 328/2006 M. Of. nr. 649/27 iul. 2006
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 
privind cinematografia

modifică art. 2 Ut.a), art.3, art.6 alin.(î) 
pct.13, art.12. ari. 13, ari. 14, ari. 15 alin.(l) 
şi (3). ari.16, ari. 17, ari. 18, art.20 alin. (4), 
ari.21 alin.(l) lit.c) şi g) şi alin.(2), art.23. 
art.24 lit.g), art.25, ari. 26 alin.(l) lit.fl, 
art.27 alin. (6), art.29 alin.(2) şi (4), art.30 
lit.d), ari. 34 alin.(l), art.40 alin.(l) şi (2), 
art.48, ar(.51 alin.(3) şi (4), art.55 alin.(3) 
şi (4), a /i.59, ari.60, art.61, art.62 alin.(l)-
(3), art.63 alin.(2), art.64, art.65, arl.67, 
art.73 alin.(3). art.75 alin.(l), a ri.78; 
introduce alin. (2) la art.l, alin. (2) la ari. 7. 

a lin. (2) şi (3) la art.8, lit.c) la alin.(l) al 
art.52, alin. (2) la art.66, art.77_I, 
art. 78_1, art. 79_ /, anexa nr.2; 
abroga art.2 1 alin.(J) lit.h), art.24 lit.f) ; 
anexa devine anexa nr. 1

2 aprobată cu 
modificări şi 
completări prin

L. nr. 328/2006 M. Of. nr. 649/27 iul. 2006
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 
privind cinematografia

3 modificări prin O.U.G. nr. 97/2006 M. Of. nr. 978/7 dec. 2006
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 328/2006 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind 
cinematografia

aprobată cu modificări şi L. nr. 145/2007 
completări prin

M. Of. nr. 354/24 mai 2007

modifică art. 10 alin.(4). art. 13 alin.(l) 
Ut.g), art.27 alin.(1). art.28 alin.(l); 
abrogă art.27 alin.(2), (3) şi (6), art.67 

alin. (3)

* admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 227/2007 M. Of. nr. 283/27 apr. 2007
Decizia nr. 227 din 13 martie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

art. 65 alin. (1) în măsura in care titularul 
dreptului de proprietate asupra imobilelor 
cuprinse în anexa nr. 1 nu este statul român

s modificări prin D.C.C. nr. 227/2007 M. Of. nr. 283/27 apr. 2007
Decizia nr. 227 din 13 martie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

suspendă pentm  o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile art. 65 alin. (1) în măsura în 
care titularul dreptului de proprietate 
asupra imobilelor cuprinse în anexa nr. 1 
nu este statul romăn(termenul se împlineşte 
la 11 iun. 2007, după care operează 
prevederile art. 147 alin. (1) din 
Constituţie)

e modificări prin L. nr. 145/2007 M. Of. nr. 354/24 mai 2007
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 97/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 
39/2005 privind cinematografia, precum şi pentm modificarea 
şi completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 97/2006 şi modifică art. 10, art. 13 alin.
(1) Ut. g). art. 16 alin. (3), art. 27, art. 28 
alin. (1);

inti'oduce alin. (3) la art. 78;
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modificări prin L. nr. 174/2007 M. Of. nr. 406/18 iun. 2007
Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 
privind cinematografia

modifică ari. 65 alin.il) y  anex,t nr. 1

modificări prin O.U.G. nr. 7/2008 M. Of. nr. 120/15 feb. 2008
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, 
precum şi pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr, 39/2005 privind 
cinematografia

aprobată cu modificări şi L. nr. 303/2008 
completări prin

M. Of. nr. 894/30 dec. 2008

modifică art. 3 7 alin. (3), art. 40 alin. (1), 
art. 43 alin. (I). art. 50 alin. (Ij şi (2); 
introduce alin. (3) şi (4) la art. 66

modificări prin L. nr. 303/2008 M. Of. nr. 894/30 dec. 2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 7/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi 
pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 7/2008 şi modifică art 3 lit. i). art. 13. 
art. 14. art. 16 alin. (2) şi (5), art. 28 alin. 
(1), art. 35 alin. (2), art. 39 alin. (4). art. 43 
alin. (1), art. 50 alin. ( l ) ş i  (2); 
introduce art. 77_2;
abrogă art. 65 alin. (1), art. 66 alin. (3) şi 
(4), art. 67

modificări prin O.U.G. nr. 77/2009 M. Of. nr. 439/26 iun. 2009
Ordonanţă de urgenţă privind organizarea şi exploatarea 
jocurilor de noroc

aprobată cu modificări şi L. nr. 246/2010 M. Of. nr. 854/21 dec. 2010 
completări prin

abrogă art. 13 afin. (1) lit.f)

completat prin L. nr. 110/2016 M. Of. nr. 406/30 mai 2016 introduce lit. e__l) la alin. (1) al art. 13
Lege pentru completarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 
39/2005 privind cinematografia

modificări prin O.U.G. nr. 91/2016 M. Of. nr. 999/12 dec. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
cinematografiei

respinsă prin L. nr. 141/2017 M. Of. nr. 461/20 iun. 2017

modifică art. 3, art. 4 alin. (3). art. 5 art. 6. 
art. 7 alin. (1), art. 8, art. 9. art. 13, art. 15 
alin. (I) şi (3), art. 16, cap. V titlul 
secţiunilor 1 şi 2, art. 19-22, art. 24-32, 
art. 34. art. 35, art. 37. art. 39-43, art. 47- 
54, art. 57, art. 58, art. 60, art. 63 alin. (1) 
lit. b), art. 63 alin. (2), art. 77 şi art. 79_1; 
introduce art. 41 _1, art. 43_1, art. 68_1 şi 
art. 75_1;
abrogă art. 23, art. 36. art. 38. art. 44. art. 
45. art. 46. art. 55, art. 56 şi art. 62

modificări prin O.U.G. nr. 67/2017 M. Of. nr. 797/9 oct. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

aprobată cu modificări şi L. nr. 15/2018 M. Of. nr. 35/16 ian. 2018 
completări prin

modifică art. 35 alin. (2) partea 
introductivă , art. 37 alin. (3), art. 39 alin. 
(4) lit. a) şi art. 55 alin. (3) şi (4);

introduce lit. d) la art. 35 alin. (2), alin. (3) 
la art. 35 şi Ut. c_ l) la art. 43 alin. (1)

modificări prin L. nr. 15/2018 M. Of. nr. 35/16 ian. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 67/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 67/2017 şi modifică art. 68 lit. e);

introduce alin. (3) art. 60;
elimină de la modificare art. 55 alin. (3) şi
(4)
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Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea Programului de 50 alin. (1);
investiţii în domeniu! culturii, precum şi pentru modificarea şi introduce afin. (1 l) la art. 40 
completarea unor acte normative —

aprobată cu modificări prin L. nr. 86/2019 M. Of. nr. 338/3 mai 2019

îs modificări prin O.U.G. nr. 76/2018 M. Of. nr. 631/19 iul. 2018 modifică art. 40 alin. (1) şi alin . (5) şi art.

te modificări prin L. nr. 86/2019 M. Of. nr. 338/3 mai 2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în 
domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative

modifică art. 40 alin. (1) şi (5) şi art. 50 
alin. (1);
abrogă art. 40 alin. (1_1) (abrogă art. 17 

din O.U.G. nr. 76/2018)

17 modificări prin O.G. nr. 8/2019 M. Of. nr. 667/9 aug. 2019 modifică art. 13 alin. (4) lit.f), art. 58 alin.
Ordonanţă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. (1) lit. a), anexa nr. 1
39/2005 privind cinematografia

18 modificări prin L. nr. 50/2020 M. Of. nr. 340/27 apr. 2020 modifică art. 13 alin. (1) lit. e_ î)
Lege pentru modificarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr.
39/2005 privind cinematografia

Consiliul Legislativ - jo i, 30 septembrie 20 Pag. 3 din 3



EVENIMENTE SUFERITE de actu l.

O.U.G. nr. 111/2011 M. Of. nr. 925/27 dec. 2011

Ordonanţă de urgenţă privind comunicaţiile electronice 
aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 140/2012 M. Of. nr. 505/23 iul. 2012

1 modificări prin L. nr. 140/2012 M. Of. nr. 505/23 iul. 2012
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice

modifică art. 22 alin. (1). art. 26 a/in. (4). 
ari. 28 alin. (1). art. 31 alin. (3/ şi (6), art.
51 alin. (1) lit. d), art. 51 alin. (3) lit. a), 
art. 51 alin. (4) .şi (7), art. 53 alin. (1) lit. 
c), art. 54 partea introductivă, art. 102. art. 
103, art. ¡26 alin. (3), art. 141 alin. (2) lit. 
c), art. ¡42 pct. 25, 49, 50 şi 52, art. ¡51 
alin. (1) lit. e), art. 153. art. 160 alin. (2) 
lit. e), menţiunile privind transpunerea 
normelor comunitare; 
introduce alin. (1 _1) la art. 22, alin. (5) la 
art. ¡30. pct. 8_1 la art. ¡58. pct. 9_1 la 
art. 158;
abrogă art. 31 alin. (7)

2 aprobată cu 
modificări şi 
completări prin

L. nr. 140/2012 M. Of. nr. 505/23 iul. 2012
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice

3 modificări prin O.U.G. nr. 34/2014 M. Of. nr. 427/11 iun. 2014
Ordonanţă de urgenţă privind drepturile consumatorilor în 
cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 157/2015 M. Of. nr. 449/23 iun. 2015

modifică art. 4 alin. (1) pct. 46, art. 4 alin.
(2), art. 50 alin. (3), titlul paragrafului 2 de 
la cap. V secţiunea 1 subsecţiunea 2, art.
51 alin. (1) partea introductivă, ari. 52, art. 
53, art. 54. art. 55. art. 56. art. 57, art. 58, 
art. 59, art. 120 alin. (1), art. ¡20 alin. (2) 
lit. a), art. 142 pct. 20 - 24; 
introduce pct. 54 la art. 4 alin. (I), art.
59_1 - 59_8. pct. 24 J  - 24 J 8  la art. 142

4 modificări prin L. nr. 159/2016 M. Of. nr. 559/25 iul. 2016 modifică art. 13 alin. (2), (4) şi (6), art. 135
Lege privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de alin. (1);
comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de 
comunicaţii electronice

introduce art. 13_1, alin. (9) şi (10) ia art. 
120. lit. a j )  la art. 15i

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

modifică art. 28 alin. (1), art. 31 alin. (6), 
art. 124 alin. (3). art. 143 alin. (1) lit. b); 
introduce alin. (6) la art. 143; 
abrogă art. 28 alin. (2)

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

6 modificări prin O.U.G. nr. 19/2019 M. Of. nr. 245/29 mar. 2019 modifică art. 143 alin. (6)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

7 completat prin L. nr. 109/2019 M. Of. nr. 418/28 mai 2019 introduce alin. (7) fa art. 143
Lege privind modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi 
supravegherii pieţei echipamentelor
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8 modificări prin O, U.G. nr. 54/2019 M. Of. nr. 552/4 iul. 2019 modifica art. 28 alin. (1), art. 31 alin. (6),
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în art. 123 alin. (1), art. 124 alin. (3) şi (4),
domeniul comunicaţiilor electronice si al infrastructurii fizice a arţ j a]jn (2) •
reţelelor de comunicai« electronice ¡mroducc clin. (S I) la art. 28

9 modificări prin O.G. nr. 23/2019 M. Of. nr. 709/29 aug. 2019 modifică art. 137 alin. (1)
Ordonanţă pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile 
electronice

aprobată prin L. nr. 149/2021 M. Of. nr. 530/21 mai 2021

o completat prin O.U.G. nr. 62/2019 M. Of. nr. 725/3 sep. 2019 introducepct. 55-58 la art. 4 alin. (1), alin.
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea (5) la art. 50, art. 5}_I, pct. 19_1 şi 19_2
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind }a arj ¡42
organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru
apeluri de urgenţă şi pentru completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile
electronice

1 modificări prin O.U.G. nr. 89/2019 M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019 modifică art. 51J  alin. (1) şi (4)
Ordonanţă de urgenţă pentm modificarea art. 51_1 alin. (1) şi
(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 
privind comunicaţiile electronice şt modificarea unor acte 
normative

2 modificări prin L. nr. 149/2021 M. Of. nr. 530/21 mai 2021 aprobă O.G. nr. 23/2019
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2019 
pentm modificarea art. 137 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice
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EVENIMENTE SUFERITE de a c tu l...

L. nr. 535/2004 M. Of. nr. 1161/8 dec. 2004

Lege privind prevenirea şi combaterea terorismului

promulgată prin D. nr. 993/2004 M. Of. nr. 1161/8 dec. 2004
Decret pentru promulgarea Legii privind prevenirea şi 
combaterea terorismului

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 t.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)

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

la data de ¡ februarie 2014, modifică art. 4 
pct. 8 şi 9. art. 32, art. 33, art. 34, arr. 35, 
art. 36, art. 37, art. 38: 
introduce art. 33_1, an. 33_2: 
abrogă art. 39 şi 47

modifică, (a 1 febntarie 2014, art. 20; 
abrogă art. 21, art. 22, art. 40 alin. (2), art. 
41

completat prin O.U.G. nr. 78/2016 M. Of. nr. 938/22 nov. 2016 introduce art. 35_1
Ordonanţă de urgenţă pentru organizarea şi funcţionarea 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

aprobată cu modificări prin L. nr. 120/2018 M. Of. nr, 472/7 iun. 2018

modificări prin L. nr. 49/2018 M. Of. nr. 194/2 mar. 2018 modifică art. 32 alin. (1) iit. o)
Lege privind precursorii de explozivi, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative
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6 modificări prin
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 535/2004 
privind prevenirea şi combaterea terorismului

L# nr. 58/2019 M. Of. nr. 271/10 apr. 2019 modifica art. 1. art. 4 partea introductivă a 
pct. 1 şi lit. a) şi b). art. 4 pct. 3 şi 4. art. 4 
partea introductivă a pct. 18, art. 4 pct. 19- 
21, art. 6 alin. (2), art. 7, art. ¡0 partea 
introductivă şi Ut. d), art. î 1 partea 
introductivă şi lit. b), art. 12, art. 17 lit. e), 
art. 25, art. 26 alin. (1), art. 28, art. 29 
alin. (2), art. 30 alin. (1), art. 31. art. 32 
partea introductivă a alin. (1) şi lit. a) - c). 
o) şi q). art. 32 partea introductiva a alin.
(3) şi lit. a) - c). art. 33 partea introductivă 
şi alin. (1) lit. a) şi b). ari. 33 partea 
introductivă a alin. (2) şi lit. a) şi c), art. 
33_1, art. 33_2 alin. (4), art. 36 alin. (1) şi
(2), art. 38. art. 40, art. 42 alin. (1) lit. b) şi 
art. 42 alin. (3);
introduce pct. 9_ l  la art. 4, pct. 18_ l  la 
art. 4, pct. 22 - 29 la art. 4, alin. (4) la art. 
6, art. 7_1 şi 7_2, lit. d_I) la art. 10, art.
11_L secţ. a 3-a cu art. 22_1 la cap. II, lit.
d) şi e) la art. 32 alin. (3), alin. (4) - (6) la 
art. 32. lit. c) şi d) la art. 33 alin. (1), alin.
(3) la art. 35_1. art. 37_ /, art. 38 1 - 38_4, 
lit. d) la art. 42 alin. (1) şi alin. (4) la art. 
42;
abrogă art. 2, art. 32 alin. (1) lit. r), art. 33 
alin. (2) lit. e) şi f), art. 34, art. 35^1 alin.
(2), art. 36 alin. (4) şi art. 37
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EVENIMENTE SUFERITE de a c tu l...

L. nr. 365/2002 M. Of. nr. 483/5 iul. 2002

Lege privind comerţul electronic
(v. Decizia I.C.C.J. nr. 15/2013 - M. Of. nr. 760/6 dec. 2013)

1 republicare cu M. Of. nr. 959/29 nov. 2006 
renumerotare ¡_ege prjVin<j comerţul electronic

2 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 la data de 1 febniarie 2014. modifică an.
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 17 alin. (2);
Codul penal abrogă art. 24-29

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014- M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)
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EVENIMENTE SUFERITE de a c tu l...* ,

L. nr. 196/2003 M. Of. nr. 342/20 mai 2003

Lege privind prevenirea şi combaterea pornografiei

1 republicare cu M. Of. nr. 198/20 mar. 2014
ren urne rota re |_ege prjvjncj prevenirea şi combaterea pornografiei
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EVENIMENTE SUFERITE de a c tu l.

L. nr. 554/2004 M. Of. nr. 1154/7 dec. 2004

Legea contenciosului administrativ
Notă: Ori de câte ori într-o lege specială anterioară prezentei legi se face trimitere la Legea contenciosului administrativ nr. (v. 
D.C.C. nr. 660/2007 - M. Of. nr. 525 din 2 aug. 2007 (art. 9); Decizia Curţii de Apel Cluj nr. 3046/2011 - M. Of. nr. 721/13 oct. 
2011; Decizia C.C. nr. 1039/2012 - M. Of. nr. 61/29 ian. 2013 (art. 21 alin. (2) teza întâi, în măsura în care se interpretează în 
sensul că nu pot face obiectul revizuirii hotărârile definitive şi irevocabile pronunţate de instanţele de recurs, cu încălcarea 
principiului priorităţii dreptului Uniunii Europene, atunci când nu evocă fondul cauzei); Decizia I.C.C.J. nr. 10/2015 - M. Of. nr. 
458/25 iun. 2015; Decizia I.C.C.J. nr. 11/2015 - M. Of. nr. 501/8 iul. 2015 (art. 2 alin. (1) lit. c)); Decizia I.C.C.J. nr. 13/2015 - M. 
Of. nr. 690/11 sep. 2015 (art. 2 alin. <1)lit. f) şi art. 10)

promulgată prin D. nr. 1033/2004 M. Of. nr. 1154/7 dec. 2004
Decret pentru promulgarea Legii contenciosului administrativ

modificări prin O.U.G. nr. 190/2005 M. Of. nr. 1179/28 dec. 2005 modifică art. i alin. (9)
Ordonanţă de urgenţă pentru realizarea unor măsuri necesare 
în procesul de integrare europeană

aprobată cu modificări şi L. nr. 332/2006 M. Of. nr. 629/20 iul. 2006 
completări prin

admisă excepţie D.C.C. nr. 189/2006 M. Of. nr. 307/5 apr. 2006 art. 20 alin. (!) 
de neconst. prin Decizia nr, 189 din 2 martie 2006 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

modificări prin D.C.C. nr. 189/2006 M. Of. nr. 307/5 apr. 2006
Decizia nr. 189 din 2 martie 2006 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

suspendă pentru o perioadă de 45 zile 
dispoziţiile art. 20 alin. (1) (termenul se 
împlineşte la 20 mai 2006, după care 
operează prevederile art. 147 alin. (1) din 
Constituţiej

admisă excepţie D.C.C. nr. 647/2006 M. Of. nr. 921/14 nov, 2006 art.4 aîin.(3) 
de neconst. prin Decizia nr. 647 din 5 octombrie 2006 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

modificări prin D.C.C. nr. 647/2006 M. Of. nr. 921/14 nov. 2006
Decizia nr. 647 din 5 octombrie 2006 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art, 4 alin. (3) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile art.4 alin.(3) (termenulse 
împlineşte la 29 decembrie 2006, după 
care operează prevederile art. 147 alin.(l) 
din Constituţie)

admisă excepţie D.C.C. nr. 65/2007 M. Of. nr. 107/13 feb. 2007 art.l alin. (9) teza întâi
de neconst. pnn Decizia nr. 65 din 25 ianuarie 2007 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (9) teza întâi din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

modificări prin D.C.C. nr. 65/2007 M. Of. nr. 107/13 feb. 2007
Decizia nr. 65 din 25 ianuarie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (9) teza întâi din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

suspendă pentm  o perioadă de 45 zile 
dispoziţiile art. 1 alin. (9) teza întâi 
(termenul se împlineşte la 29 martie 2007 
după care operează prevederile art. 147 
alin. (1) din Constituţie)
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9 modificări ßrin

10 admisă excepţie 
de neconst. prin

modificări prin

12 admisă excepţie 
de neconst. prin

13 modificări prin

14 rectificare

■>5 modificări prin

ie modificări prin

Lege pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004

L.,nr. 262/2007 M. Of. nr. 510/30 iul. 2007 modifică art. 1 denumirea marginală, art. 1 
alin. (3)-(9), ari. 2 alin. (1), art. 3 a/in. (1), 
art. 4 alin. (l)-(3), art. 6 alin. (2)-(4), art. 7 
alin. (]), (5) şi (6). art. 8 alin. (1), (2) şi (3), 
art. 9 alin. (3) şi (4), art. 10 alin. (I) şi (2), 
art. 11 alin. (1) şi (2). art. 12, art. 13 alin. 
(1) şi (3), art. 14, art. 15 alin. (1) şi (2), art. 
16 alin. (1), art. 17 alin. (3), art. 18 alin.
(1), (2) şi (5), art. 20 alin. (1) şi (3), art. 21, 
art, 22, art. 23, art. 24, art. 25 alin. (3), art. 
26. art, 28;
introduce alin. (1_1) la art. 7, alin. ( l_ l)  

şi (l_2) la art. 8, alin. (5) la art. 9, alin. 
(2_1) la art. 11, alin. (4) la art. 15, art.
16 1, alin. (6) la art. 18, a/in. (2_1) la art.
19

D.C.C. nr. 660/2007 M. Of. nr. 525/2 aug. 2007
Decizia nr. 660 din 4 iulie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

D.C.C. nr. 660/2007 M. Of. nr. 525/2 aug. 2007
Decizia nr. 660 din 4 iulie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

suspenda pentru o perioadă de 45 de zile 
prevederile art. 9 (termenul se împlineşte la 
15 sept.2007) după care operează 
prevederile art. 147 alin.(l) din Constituţie

D.C.C. nr. 797/2007 M. Of. nr. 707/19 oct. 2007 art. 7 alin. (7)
Decizia nr. 797 din 27 septembrie 2007 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) şi (7) din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

D.C.C. nr. 797/2007 M. Of. nr. 707/19 oct. 2007
Decizia nr. 797 din 27 septembrie 2007 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) şi (7) din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
dispoziţiile art. 7 alin. (7) (termenul se 
împlineşte /a 2 dccembric 2007) după care 
operează prevedenle art. 147 alin.(l) din 
Constituţie

M. Of. nr. 751/6 nov. 2007
RECTIFICARE

L. nr. 97/2008 M. Of. nr. 294/15 apr. 2008 modifică art. 10 alin. (1)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul justiţiei

L. nr. 100/2008 M. Of. nr. 375/16 mai 2008 modifică art. 9 alin. (1)
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004
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17 modificări prin L. nr. 202/2010 M. Of. nr. 714/26 oct. 2010 modifică art. 4 a/in. 11)
Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 
proceselor

(v. Decizia I.C.CJ. nr. 12/2012 - M. Of. nr. 735/31 oct. 2012 (art. XXIV alin. (1)-{3); Decizia I.C.C.J. nr. 2/2013 
(art. XVII alin. (2) - M. Of. nr. 313/30 mai 2013)

iß modificări prin D.C.C. nr. 1609/2010 M. Of. nr. 70/27 ian. 2011
Decizia nr. 1609 din 9 decembrie 2010 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile 
prevederile ari. 21 alin. (2) teza a doua 
(termenii/ se împlineşte fa data de 13 
martie 2 0 / f) după care operează 
dispoziţii/c art 147 alin. (!) din Constituţie

19 admisă excepţie D.C.C. nr. 1609/2010 M. Of. nr. 70/27 ian. 2011 art. 21 alin. (2) teza a doua
de neconst. prin Decizia nr. 1609 din 9 decembrie 2010 referitoare la excepţia 

de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

20 admisă excepţie D.C.C. nr, 302/2011 M. Of. nr. 316/9 mai 2011 art. 5 a/in. (3)
de neconst. prin Decizia nr. 302 din 1 martie 2011 referitoare la excepţia de

neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (4), art. 17 lit. f), 
art. 20 şi art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind 
protecţia informaţiilor clasificate, precum şi ale art. 5 alin. (3) 
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

21 modificări prin D.C.C. nr. 302/2011 M. Of. nr. 316/9 mai 2011
Decizia nr. 302 din 1 martie 2011 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (4), art. 17 lit. f), 
art. 20 şi art. 28 alin. (1) din Legea nr. 182/2002 privind 
protecţia informaţiilor clasificate, precum şi ale art. 5 alin. {3) 
din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

suspendă pentiit o perioadă de 45 zi/e 
dispoziţiile art. 5 afin. (3) (termenul se 
împlineşte la 22 iunie 2011) după care 
operează dispoziţiile art. 147 din 
Constituţie

22 modificări prin L. nr. 299/2011 M. Of. nr. 916/22 dec. 2011
Lege pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

(v. D.C.C. nr. 1039/2012 - M. Of. nr. 61/29 ian. 2013)

abrogă art. 21 alin. (2)

23 modificări prin L. nr. 76/2012 M. Of. nr. 365/30 mai 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

modifică, la 1 septembrie 2012, art. 4, art. 
10 alin. (/). art. 20 alin. (3), art. 22, art. 24 
alin. (2), art. 28 a/in. (1); 
introduce alin. (1_1) la art. 10, alin. (2_I) 

la art. 24;
abrogă art. 21 alin. (1)

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

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

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

25 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

abrogă, la data de 1februarie 2014, art. 24 
alin. (3)

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)
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Decizia nr. 1039 din 5 decembrie 2012 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 
pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 21 alin. (2) teza întâi din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

26 modificări prin D*.C.C. nr. 1039/2012 M. Of. nr. 61/29 ian. 2013 suspendă, pentru o perioadă de 45 de zi/e 
prevederile ari. 21 alin. (!) ieza întâi, 
declarate neconstituţionale în măsura în 
care se interpretează în sensul că nu pot 
face obiectul revizuirii hotărârile definitive 
şi irevocabile pronunţate de instanţele de 
recurs, cu încălcarea principiului 
priorităţii dreptului Uniunii Europene, 
atunci când nu evocă fondul cauzei 
(termenul se împlineşte la data de 15 
martie 2013), după care operează 
dispoziţiile art. 147 alin. (1) din Constituţie

27 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 1039/2012 M. Of. nr. 61/29 ian. 2013
Decizia nr. 1039 din 5 decembrie 2012 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 299/2011 
pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 21 alin. (2) teza întâi din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

art. 21 alin. (2) teza întâi în măsura în care 
se interpretează în sensul că nu po t face 
obiectul revizuirii hotărârile definitive şi 
irevocabile pronunţate de instanţele de 
recurs, cu încălcarea principiului 
priorităţii dreptului Uniunii Europene, 
atunci când nu evocă fondul cauzei

28 modificări prin O.U.G. nr. 4/2013 M. Of. nr. 68/31 ian. 2013 prorogă termenul de intrare în vigoare a
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 2013 
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

29 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

30 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 459/2014 M. Of. nr. 712/30 sep. 2014
Decizia nr. 459 din 16 septembrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) raportate 
la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea contenciosului 
administrativ nr. 554/2004

dispoziţiile art. 8 alin. (1) raportate la art.
2 alin. (1) IU. c) teza întâi sunt 
constituţionale în măsura în care se 
interpretează în sensul că decretele 
Preşedintelui privind numirea judecătorilor 
la Curtea Constituţională sunt excluse din 
sfera controlului judecătoresc sub aspectul 
verificării îndeplinirii condiţiei "înaltei 
competenţe profesionale"

31 modificări prin L. nr. 138/2014 M. Of. nr. 753/16 oct. 2014 modifică art. 24, art. 25
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative conexe

32 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 898/2015 M. Of, nr. 148/26 feb. 2016
Decizia nr. 898 din 17 decembrie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 şi art. 25 din 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

soluţia legislativă, potrivit căreia 
încheierea prevăzută de art. 24 alin. (3) 
este „definitivă ”, este neconstituţională.
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modificări prin

modificări prin

admisă excepţie 
de neconst. prin

admisă excepţie 
de neconst. prin

admisă excepţie 
de neconst. prin

L. nr. 212/2018 M. Of. nr. 658/30 iul. 2018 modifică uri 2 ¿din. d )  IU. cj. oft. 5 alirî.
Lege pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului (3). art. 7 ulm. fi), (3). (5) şi alin. (6) 
administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative partea w ţroducnvă şi /ir. b). art. 8 alin. (1)

şi (2). art. 10 a/in. (1), (I_!) şi (3), art. 13 
alin. (!), art. 14 alin. (2), art. 15 a/in. (I) 
şi (4), an. 16 alin. (1). ari. I6_l. art. 17 
alin. (1) şi (2), art. 20 alin. (2), art. 21, ari.
24 alin. (3) şi (4) şi art. 25 alin. (2) şi (3); 
introduce iit. c_l)  ia art. 2 alin. (1) şi alin.
(4) la art. 10;
abrogă art. 5 a/in. (4). art. 7 alin. (6) Ut. c)-
e). art. 7 alin. ( 7) şi art. II alin. (1) Ut, e)

O.U.G. nr. 57/2019 M. Of. nr. 555/5 iul. 2019 modifică art. 3 alin. {3}
Ordonanţă de urgenţă privind Codul administrativ

Notă: Denumirea "secretarul unităţii administrativ-teritoriale" se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative 
în vigoare, cu denumirea "secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale1'. Denumirea "secretarul 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale" se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu 
denumirea "secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale". Denumirea "secretarul comunei, 
oraşului, municipiului, judeţului", după caz, se înlocuieşte, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu 
denumirea "secretarul general al comunei, al oraşului, al municipiului, al judeţului", după caz.

D.C.C. nr. 12/2020 M. Of. nr. 198/11 mar. 2020 sintagma "dala încheieriiprocesuhuverbal
Decizia nr. 12 din 14 ianuarie 2020 referitoare ta excepţia de de conciliere" din art. 11 alin. (2) 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (6) şi ale art. 11 
alin. (1) Iit. e) din Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr.
212/2018, precum şi a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

D.C.C. nr. 12/2020 M. Of. nr. 198/11 mar. 2020
Decizia nr. 12 din 14 ianuarie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (6) şi ale art. 11 
alin. (1) Iit. e) din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 
212/2018, precum şi a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

dispoziţii/e art. 7 alin. (6) din Legea 
contenciosu/ui administrativ nr. 554/2004, 
în redactarea anterioară modificării prin 
Legea nr. 212/2018. sunt constituţionale 
numai în măsura în care nu impun 
autorităţii publice contractante 
parcurgerea procedurii prealabile

D.C.C. nr. 12/2020 M. Of. nr. 198/11 mar. 2020
Decizia nr. 12 din 14 ianuarie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (6) şi ale art. 11 
alin. (1) Iit. e)din Legea contenciosului administrativ nr. 
554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 
212/2018, precum şi a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004

sintagma "are semnificaţia concilierii în 
cazul litigiilor comerciale, dispoziţiile 
Codului de procedură civilă fiind 
aplicabile în mod corespunzător" din 
cuprinsul dispoziţiilor art. 7 alin. (6) şi 
dispoziţii/e art. 11 alin. (!) Iit. c) din Legea 
contenciosului administrativ nr. 554/2004, 
în redactarea anterioară modificării prin 
Legea nr. 212/2018
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